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Cel mai bun calculator: 
h Noul comRace Elite XP integrează 

i = cele mai noi tehnologii într- 
i E | ite (= calculator de calitate IS09001 Ia E 

pr u proces preț pe careţi-l poţi permite. 

Intel Pentium III 800 MHz 
Ciie4- Lilez- Cl B) 

nVIDIA GeForce2 
E alta! 

Western 

Caviar 20 GB 
2 MB cache 
DataLifeguard 

= noua magistrală grafică 
ce asigură o viteză de 
transfer spre__ memoria 
video de până la 1066 
MB/sec, deci dublu faţă de 
deja vechiul bus AGP 2x 

Performanța procesorului Intei Pentium III 800 MHz face 9 
combinaţie perfectă cu cel mai puternic accelerator grafic 3D al < 
momentului - nVIDIA GeForce2. Echipat cu memorie video de 32 
MB, garantează imagini la fel de reale ca natura şi senzații cu totul HAVIDIA 
noi în Internet. lar hard-disc-ul de 20GB şi sistemul multimedia GFORCE Dmx 
incorporatasigură rularea oricăror aplicaţii astăzi şi în viitor. 
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ComRace Elite XP: Intel Pentium ll 800 Mhz 64 MB RAM - hard-disk 20 GB * 3D graphic-card nVidia GeForce2 MX- AGP 
4X + 32 MB video RAM- 48x CD-ROM Sony - sound-Card 3D PCI + speakers JAZZ 1104 bass booster + mini-tower Case ATX.* 
keyboard multimedia + Internet wheel mouse * Microsoft Windows Me - Millenium Edition (sau Windows 98) - Internet Explorer 

5 + antivirus RAV 7 

Alegeţi monitorul ADI de parea aveți nevoie! “D 
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MicroScan E66 19" Digital OSD, 0,26, (18V) 96KHZ, 1600*1200, NI LR TCO 99 $373*  Pentruorice aplicație. 
MicroScan G910 18" Sony FD Trinitron 0,24 110KHz 17921344 TCO 99 $541* 
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N-ai găsit încă soluţia ? 

Micros 

Cumpără 
orice pachet sau licenţă Microsoft Office 2000 Professional Romanian ! 

„__ Fiecare pachet sau licență 
N Microsoft Office Professional 2000 Romanian 

poate fi achiziționat acum cu 20% discount. 

_—— Pentru fiecare pachet sau contract OPEN 
Microsoft Office Professional Romanian 

primiți GRATUIT un pachet 
Microsoft FrontPage 2000. 

In plus, primiţi un CD 

Microsoft Office 2000 Plus! 
(Aplicaţii şi formulare contabile; 
Modele de contracte conform legislaţiei române; 
Tipuri de training; 

LEX Structure 2.0 - consilier juridic virtual) 

Pentru fiecare pachet 

Office Pro 2000 Romanian CD sau 
Office Pro 2000 Romanian CV 
Upgrade CD, bonus 

BONUS ? un Organizer Canon ZX300 

Oferta este valabilă în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2000. 

Microsoft 
București, Jiului 2-4, Bloc Tornado; tel: 01-3127507; fax: 01-3129820. Constanţa, George Enescu 11; tel: 041-618580; fax: 041-619457. http://www.tornado.ro 
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ALBA IULIA: BIT 058-818.011 CRISTAL SOFT 058-816.109 BACAU: FARTEC BB 034-117.809 MEDIA SISTEM 034-117.411 BAIA MARE: CUMULUS LOGIC 062-221.497 SOLO 062-420.990 BRAILA: PANCRONEX 039-618.376 
BRASOV: COSIDOR COMPUTERS 068-310.534 BRAHMS INTERNATIONAL 068-410.420 BUCURESTI: ALPHA SOLUTION 01- 212 „4640 ALSYS DATA 01-411.2626 DIM SOFT 01-322.5204 GeCAD 01-324.8409 
IREN COMPUTERS 01-240.6541 LOGIMAX 01-222.2275 MGT ITECH PROFESSIONAL 01-232.9090 PRIMA LIMITED 01-252.0654 REL SYSTEMS 01-211.2294 BUZAU: ARCA INF 038-716.077 
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HUNEDOARA: MEMORY 054-711.600 IASI: RADIX 032-210.423 ROMUS TRADING&DEVELOPMENT 032- 200, 492 QNET 032-217.594 QUARTZ MATRIX 032-217.248 LUGOJ: SYSBETACOM SERVICE 056-351.257 
ORADEA: SINTEZIS BIROTICA egeia o: 288 SIGMA COMPUTER 059-479.179 ODORHEIUL SECUIESC: OBC ELECTRONIC 066-218.172 PLOIESTI: COMPEXIN SA 044-118.699 SIBIU: SUMMIT 069-218.376 
PROMEDIA 069-233.996 SLATINA: INFOCONSUS 049-412.680 TARGU JIU ELTOP 053-215.790 TARGU MURES: ELECTRO ORIZONT 065-168.806 QUINTEL IMPEX 065-169.554 TIMISOARA: ETA 2U 056-220.287 
EASTERN DIGITAL 056-192.091 



Editorial ] 

Răzvan Anghelidi, 

redactor şef 

CHIP Computer Magazin 

„Scrisorile în lanț 

sunt considerate fraude 

în ţările occidentale. ” 
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Despre scrisorile 
în lanţ 

u ştiu exact când a început 
moda asta, probabil odată cu 
apariţia primelor servicii poş- 

tale, sau atunci când tarifele pentru 
expedierea unor scrisori au ajuns 
foarte mici. În ele se spune că dacă 
vei copia scrisoarea şi o vei trimite 
la n persoane (unde n variază între 
5 şi 30), fie vei primi un lucru, fie un 
serviciu, sau chiar mila Domnului. 
Dintotdeauna băgatul în seamă a 
unei astfel de scrisori sau răspândi- 
rea ei mi s-au părut o dovadă fie de 
pierdere momentană a bunului simț, 
pentru oamenii normali, fie încă un 
motiv de dovedire a prostiei ireme- 
diabile, pentru alţii. Accept într-un 
singur caz, şi numai într-unul, scri- 
sorile în lanț: când e vorba de ve- 
deri, şi numai pentru cei ce colecţio- 
nează vederile. Altfel... 

Din fericire, cutia mea de poştă de 
acasă nu s-a mai dovedit, în ultimii 
ani, ţinta unor atacuri de acest tip. In 
schimb, odată cu răspândirea In- 
ternetului, iniţiatorii scrisorilor în lanţ 
şi-au găsit un nou câmp de desfă- 
şurare. Aici nu mai trebuie să depui 
efort pentru copiere, trebuie doar 
“apăsat butonul de „reply” şi selectate 
adresele de e-mail ale celor n per- 
soane. Acum, nu-i greu de ghicit ce 
se întâmplă cu cei care primesc acel 
e-mail. Dacă sunt oameni care schim- 
bă două-trei e-mail-uri pe zi, nu vor 
pierde prea mult timp cu ştersul me- 
sajelor inutile, dar cei care primesc 
zeci de mesaje pe zi vor fi cu atât mai 
enervați cu cât aceste mesaje vor fi 
mai multe. Cum personal mă număr 
în ultima categorie, am fost nevoit de 
curând să introduc un nou filtru în 
programul de e-mail, filtru care şter- 
ge automat mesajele de tipul de care 
discutăm. Răspândirea cea mai mare 
o are acum un e-mail prin care ni se 
spune în mare, în engleză sau în ro- 
mâneşte, că Ericsson ne dă gratis 
un telefon mobil cu suport WAP dacă 
trimitem mesajul mai departe la alte 
20 de persoane. 

Evident, Ericsson nu va da un te- 
lefon de mare valoare în schimbul a 
nimic, adică în schimbul trimiterii a 
20 de e-mail-uri. Dar o astfel de 
scrisoare în lanţ loveşte interesele 
acestei firme, deoarece unii sunt 

atât de naivi încât să ia de bun orice 
scrie într-un e-mail şi trimit mesaje la 
Ericsson pentru a-şi obține telefonul. 
Şi, pe deasupra, se mai şi supără 
dacă nu-l primesc. 

Un coleg de-al meu a avut o idee 
bună, deşi cam radicală, pentru sto- 
parea, dacă nu a întregului lanț, mă- 
car a unei verigi. Cum într-un e-mail 
cascadă se spunea să trimiţi două- 
zeci de mesaje, dar nu se spunea 
că să-l trimiţi la persoane diferite, l-a 
trimis, de douăzeci de ori, celui de 
care l-a primit (pe care nu-l cunoştea, 
desigur, dar adresele noastre de 
e-mail sunt publice...) Poate se înva- 
ță minte. Dar nu, acesta i-a răspuns 
foarte furios că el doar a retrimis 
mesajul, şi nu are nici o vină şi nu 
vede de ce ar trebui să primească 
înapoi 20 de mail-uri. Mare-i grădina. 

Oricum, circulaţia acestor mesaje 
inutile pe Internet ocupă o parte din 
lățimea de bandă, şi aşa redusă, de 
care dispun utilizatorii din ţara noas- 
tră, şi ar fi în interesul tuturor dacă nu 
am mai pierde timp şi bani cu prostii. 
Dar acest e-mail fantomă a luat am- 
ploare mare şi în ţările dezvoltate, 
ceea ce pe de o parte dovedeşte că 
cei de acolo nu sunt mai deştepţi 
decât noi, pe de altă parte că şi noi 
suntem membri cu drepturi depline 
în comunitatea Internet. Pentru Eric- 
sson, în orice caz, această scrisoare 
a produs mai multe pagube decât 
orice virus, fie el de Internet sau nu. 
Şi legislaţia din Vest spune că a 
trimite o scrisoare de acest gen 
reprezintă o fraudă. A noastră se 
mulţumeşte să ignore în continuare 
Internetul. 

Dacă scrisoarea cu telefonul ar fi 
un caz izolat, tot ar fi bine, dar mai 
ştiu de vreo trei, dintre care una 
spunea că Bill Gates nu ştiu ce face 
dacă răspâneşti mesajul. 

Am trecut-o la categoria „glume 
cu Bill Gates”, dar cu siguranţă nu 
toți au făcut la fel, şi poate că ea 
mai circulă pe undeva, prin colţurile 
Internetului. 

A Pa, 
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Grafică în Linux: 
Corel Photo-Paint 
Prelucrarea imaginilor este acum per- 

formantă şi în Linux. Corel Photo-Paint, 

o aplicaţie renumită în domeniu, stă la 
dispoziția dumneavoastră ca program 
gratuit. 

Tur de forță: ATI Radeon 
Noua placă grafică de la ATI în luptă cu 

acceleratoarele NVIDIA şi 3dfx. 

Un PC ieftin 
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Test: 12 sisteme entry-level. 

Sfaturi pentru selecţia com- 
ponentelor pentru upgrade. 

Internet pentru toți 
Partajarea conexiunii într-o reţea LAN 
cu un modem. 

Noul rege în 3D 

Date asigurate 
Test: 13 programe de backup 

personal 

120 Windows 2000 practic 
Serviciul de instalare de la distanţă. 

Aşteptăm opiniile dvs. despre revistă pe 
forumul CHIP: www.chip.ro/forum 

Sa 09 

8 Actualități 
Cele mai interesante produse, 

evenimente şi tendințe de pe 

piața de IT autohtonă şi interna- 

țională. 

„Oferim calitate ridicată 
şi preț scăzut” 
Interviu cu d-na Diane Chang, 

Vice General Manager la Acorp 

International. 

„Ritm de creştere nece- 

sar: 50 — 60% pe an” 
Interviu cu dl. Sorin Baltag, 

General Manager la Genesys 

Software. 

Pac-Man forever 
PC-urile rapide de astăzi permit 

emularea majorităţii sistemelor 

de jocuri din anii '80. 

42  LEDia lucru 
Vă prezentăm o comparaţie a teh- 

nologiilor LED şi laser din dome- 

niul imprimantelor de pagină. 

Profeții despre 64 MB 
ATI, NVIDIA şi 3dfx promit un 

meci al performanţei de zile mari 

în accelerarea 3D. 

Imagini din Atlasul SCSI 
Viitorul bus-ului SCSI şi perfor- 

manțele harddisk-urilor moderne 

fac subiectul acestui articol. 

Mai (A)sus decât alţii 
Aveţi ocazia să vedeţi cum se 

comportă o placă de bază cu 

memorii Rambus RDRAM. 

Sistemul ideal 
Doriţi să vă construiți un nou 

sistem sau să faceți un upgrade 

PC-ului actual? Găsiţi aici sfa- 

turi pentru alegerea componen- 

telor necesare. 

Olimpiada PC-urilor 
Doisprezece sisteme ale pro- 

ducătorilor români în cursa pen- 

tru „aurul olimpic” oferit de CHIP 

Test Lab. 

Bancul de probă 
Plăci grafice, switch-uri, plăci de 

bază, un monitor şi alte compo- 

nente şi periferice au fost testate 

în această lună. 
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72 

Topul celor mai bune şi ren- 

tabile produse hardware din 

România. 
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O imagine perfectă 
Corel Photo-Paint este noul stan- 

dard pentru prelucrarea imagi- 

nilor pe sistemele de operare 

Linux. 

Software la 
milimetru 
În articolul de față sunt prezen- 
tate o aplicaţie proactivă pentru 

securitatea rețelelor şi un server 

de fax pentru firme. 

Seiful datelor 
Alegeţi programul potrivit pentru 

backup-ul datelor importante din 

cele 13 prezentate de noi. 

Generaţia şapte 
Caracteristicile şi facilităţile noii 

versiuni a serverului de baze de 

date DB2 de la IBM. 

104 Navigare gratuită: 
Internet prin reţea 
Windows 98 SE vă oferă posibi- 

litatea să partajați conexiunea la 

Internet în rețea. Aflaţi cum se 

configurează sistemul de ope- 

rare în acest scop. 
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Declaraţie de război 
Într-o mare de SGBD-uri rela- 
ționale, CA Jasmine este singu- 

rul care oferă tehnologia obiec- 

tuală. 

Tips&tricks 
Sfaturi pentru rezolvarea pro- 

blemelor şi pentru uşurarea mun- 

cii cu calculatorul. 

Instalarea de la 
distanță 
Cum configurăm şi folosim „Re- 

mote Installation Services” din 

Windows 2000 Server. 

Peci! 
Continuă cursa pentru absurd în 

lumea PC-urilor! 
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Am scris pe CD... 
„.„O aplicaţie deosebită pentru utilizatorii Linux şi câteva programe de evaluare interesante, 

cum ar fi Paint Shop Pro 7, pe lângă o colecţie largă de shareware şi freeware. 

Software complet 

lubitorilor de Linux şi de grafică le 
oferim în această lună un mediu renumit de 
prelucrare a imaginilor pentru această plat- 
formă, şi anume: Corel Photo-Paint 9 pen- 
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tru Linux. Acest program este inclus în 
populara suită CorelDRAW, care acum 
este disponibilă şi pentru sistemele de ope- 
rare Linux. Versiunea de faţă este oferită de 
Corel integral şi gratuit. Photo-Paint pen- 
tru Linux poate fi instalat fără probleme pe 
cele mai populare distribuții Linux, fiind 
incluse şi pachetele RPM (RedHat) cât şi 
DEB (Debian). Instalarea decurge uşor 
şi fără probleme din orice manager de feres- 
tre X Window, prin lansarea script-ului 
„install” din directorul /Linux/Corel- 
PHOTOPAINTO/. 

Software pentru 
evaluare 

Tot pentru prelucrarea de imagini, dar 
de data aceasta pe sisteme Windows, vă 
oferim noua versiune a Paint Shop Pro, 

MadOnioșz ot” 

anume 7, recent lansată de Jasc. Dacă 

sistemul nu prea face faţă cerințelor acestei 
noi versiuni ce conţine multe îmbunătățiri, 
atunci MadOnion tocmai a lansat un pro- 
dus pentru utilizatorii aflați în astfel de 
dificultăți. XL-R8R va efectua câteva teste 
pe sistemul dumneavoastră şi apoi vă veţi 
putea conecta la site-ul MadOnion unde 
prin compararea rezultatelor sistemului 

6 [sI Noiembrie - 2000 

propriu cu cele deja existente vă vor fi 
făcute diverse recomandări pentru upgrade 
şi sporirea performanțelor calculatorului. 
Dacă în drumul dumneavoastră către acest 
site vă gândiţi la securitatea calculatorului, 
a datelor personale şi a proaspătului Win- 
dows Me, pe CD veţi regăsi versiunea 2.5 a 
Norton Internet Security 2000. 

În cazul în care toate acestea se întâmplă 

într-o reţea puţin mai mare (de peste 20 de 
calculatoare), unde există „conştiinţa” 
securității vă veţi putea folosi de noul pro- 
dus Symantec: Retriever l, 5, care va scana 

mandări de remediere a acestora. Un punct 
forte al acestui program sunt şi auditurile 
care vă pot oferi un punct de pornire în 
strategia de securitate a rețelei. Şi dacă tot 
suntem la reţele, vă propunem spre evaluare 
un program pentru managementul, trimite- 
rea şi recepționarea economică a mesajelor 
fax printr-un singur aparat: Zetafax 6.01, 
produs de Equisys. Pe CD veţi regăsi şi o 
versiune recentă a programului de gestiune 
şi contabilitate VIP 2000. 

Shareware şi Freeware 

Ca în fiecare lună, vă oferim o colecţie 
bogată a celor mai recente programe share- 
ware şi freeware din diverse domenii: 
Comunicaţii, Grafică, Multimedia, Progra- 
mare şi Utilitare. Printre acestea putem amin- 
ti o serie de programe pentru partajarea cone- 
Xxiunii la Internet către prietenii cu care aţi 
construit o reţea, cum ar fi WinGate 4.0.1 sau 

i.Share 3.5. ICQ 2000b vine să lărgească 
acum gama de funcții oferite, utilizatorii 
putând trimite şi mesaje SMS pe telefoane 
mobile. La Grafică vă întâmpină, printre 

altele, două programe renumite în versiuni 
noi: ACDSee 3.1 şi Microangelo 5.0. 

Test Software 

Dacă aţi avut vreodată probleme serioa- 
se cu calculatorul şi aţi pierdut date impor- 
tante, trebuie să profitaţi de aplicaţiile de 

„* Bai Ai v6.0 - Evaluation Editioi 

aa Ta adu 
Sup estate | Setlinge Take | 

Ciprian Vaida, Ionuţ Bălan [A 

backup personale pe care le veţi regăsi pe 
CD la această secțiune. Mai multe detalii 
despre acestea puteţi afla studiind artico- 
lul dedicat din rubrica Software. 

CHIP Offline 

În această secţiune veţi găsi un tabel 
Excel care conţine toate hub-urile şi switch- 
urile prezentate în numărul din octombrie 

2000 al revistei, cu toate datele aferente. 

Tot aici veţi putea studia în format Excel, 
topurile complete CHIP TOP 10. 

NOTĂ 
Interfața CD-ului CHIP este concepută 

să ruleze optim pe o placă grafică ce 
suportă minim o rezoluție de 800x600 şi o 
adâncime a culorii de 16 biţi. De aceea, nu 

este recomandată folosirea acesteia într- 
un mediu ce nu oferă minimul necesar! 
Interfața poate fi rulată atât sub Windows 
95/98/Me cât şi sub Windows NT/2000. 

Din cauza multitudinii de configurații, 
redacția CHIP Computer Magazin nu îşi 
poate asuma nici o responsabilitate în 
eventualitatea în care apar probleme în 
funcţionarea interfeţei şi a aplicaţiilor. 

Programele care au intrat în componența 

CHIP CD au fost testate şi selectate cu 
grijă în redacția CHIP. Totuşi, redacția 
nu îşi poate asuma nici o responsabilitate 
pentru funcționarea anormală a software- 
ului şi nici nu poate fi făcută responsabilă 
pentru eventualele daune produse. 

CD-ul CHIP a fost verificat împotriva 
viruşilor cu următoarele programe anti- 
virus (în ordine alfabetică): Antiviral Tool- 
kit Pro Platinum 3.5 (furnizat de Kasper- 
sky Lab - Rusia), AntiVirus eXpert 2000 
Desktop (furnizat de Softwin), F-Secure 
AntiVirus 4.09 (furnizat de Infodesign), 
McAfee VirusScan 4.5 (furnizat de ProVi- 

sion), Norman Virus Control 4.7 (furnizat 
de CS Software), Panda Antivirus Plati- 
num 6.20 (furnizat de Panda Software - 
Spania) şi RAV 7.8 Professional Desktop 
(furnizat de GeCAD). 

Pentru orice întrebări legate de 
aplicațiile de pe CD, vă rugăm să 
contactaţi telefonic, prin fax sau prin e- 
mail, autorii programelor respective. 

ATENȚIE! Pentru rularea corectă a 

interfeței CD-ului vă recomandăm seta- 
rea unei rezoluții minime de 800x600 şi o 
adâncime a culorii de 16 biţi şi folosirea 

opțiunii Small Fonts! 



Renumite pentru claritatea 
imaginii, pentru dotările, 

opțiunile şi inovațiile ce satisfac 
şi cei mai pretenţioşi utilizatori 
monitoarele ADI MicroScan 

oferă soluția ideală pentru orice 
b aplicaţie. 
Intr-un remarcabil sortiment. 

0 9L 
MicroScan LCD Series 

Future 

ud (910 
MicroScan G Series 

Ultra-high Performance 

FD Trinitron” Screen 

up 5PD 
MicroScan P Series 

Professional 

Hieraseal E Series 

Value 

Cel mai greu ... e să alegi! 

Dar aici, te ajutăm noi să optezi 

pentru: 

Monitorul potrivit la locul 

potrivit 
sună la: 

Distribuitor în România 

Bucureşti: tel.: 01-3211818 

The Displav Companv Craiova: tel.. 051-433400 aaa ș m Î| 4 aaț a1Y 

Ț he Displ 7 -ON | 92 y WWW.comrace.ro 



Hardware 

Hewlett Packard 

Cu Windows Me 
Acţiuni Xerox 

Hewlett Packard a actua- 
lizat linia sa de PC-uri pentru 
acasă prin adăugarea sistemu- 
lui de operare Windows Me, 
împreună cu procesoare mai 
rapide şi harddisk-uri mai 
mari. Noile modele vor înlo- 
cui în următoarele săptămâni 
celelalte modele. Cu excep- 
ţia unui PC entry-level, toate 
noile computere vor veni cu 
un drive CD-RW. 

Modelul 6735 îl înlocuieş- 

te pe 6730, având acum un 
procesor Celeron la 633 MHz 
şi un harddisk de 15 GB, iar 

6745 înlocuieşte 6740C şi are 
un procesor Celeron la 700 
MHz şi un harddisk de 20 GB. 

Mişcări similare a făcut HP şi 
în cazul seriei 8700, unde au 

apărut noile modele 8700, 
8755, 8756C şi 8785C. 

Hewlett Packard 

România 

Tel: 01-2053300 

www.hp.com 

REAL SERVER 
Don't break the bank to get more server power! 

Achieve the new levels of LOȚ 111107 Servers 
based on iNtal-Pentiume Platform! 

Cursul acțiunilor Xerox 
au declanşat, la mijlocul 
lunii septembrie, o serie de 
speculații conform cărora 
firma ar reprezenta o posi- 
bilă achiziţie pentru Canon 
sau Hewlett-Packard. La 
sfârşitul tranzacţiilor, 
acțiunile Xerox au crescut 
cu 2 USD, sau aproape 13 

procente până la 18 USD 
pe acţiune, într-un stoc de 
27,6 milioane de acțiuni, 
mai mult de cinci ori decât 
media zilnică. 

Business Week a scris 
că Xerox se află în discuţii 
cu Hewlett-Packard, Ca- 

non şi grupul de investi- 
tori Silverlake Partners 
pentru a fi achiziționată. 
Contactată, compania a de- 
clarat că „nu comentează 

nici un fel de speculații 
sau zvonuri”. 

Look inside the box 

Robust server chassis 
roactive server management 
Multiple network connections 

î ZERO DOWNTIME 

What Will a Real Server Do For You? 
Help keep your business up and running 
Grow with yor business 
Increase profitability 

Give you the power you need at an attractive price 

LOqimaă, 
Tel: 22222.78; oficeQlogimaxro Pentium] 

premier 
PROVICFR 

IBM 
Adio Aptiva! 

IBM a încheiat capitolul 
seriilor de calculatoare PC 300 

şi Aptiva. IBM şi-a extins li- 

are un preţ accesibil, iar X40i 
este creat pentru piața de small 
business. 

A20i dispune de un proce- 
sor Celeron la 600 MHz, 64 

MB RAM, un harddisk de 10 

IBM NetVista X40i — un model pentru profesionişti. 

nia NetVista cu noi modele 

pentru corporaţii şi pentru 
utilizatorii finali, modele care 

au înlocuit definitiv seriile de 

produse PC 300 şi Aptiva. 
Noile modele NetVista includ 

A20i, A20m şi X40i. 

A20i este destinat sectoru- 

lui de utilizatori de acasă şi 

GB, un CD-ROM 48X, un mo- 
dem de 56 Kbps şi sistemul de 
operare Windows Me. Mode- 
lele X40i au display-uri LCD 
şi reprezintă sisteme all-in- 
one pentru afaceri. 

IBM România 

Tel: 01-2241544 

www.ibm.com 

Comrace 

Sistem multimedia 

În luna octombrie, Com- 

race Computers a lansat Com- 
race Elite XP, cu procesor In- 

tel Pentium III 800 MHz şi 
placă grafică 3D NVIDIA Ge- 
Force2 MX, la numai 799 

USD. Noul Comrace Elite XP 
integrează cele mai noi teh- 
nologii într-un calculator de 
calitate ISO 9001, la un preţ 
foarte bun. 

Echipat cu memorie video 
de 32 MB, acceleratorul 2D/ 

3D garantează imagini real- 
iste şi senzaţii cu totul noi în 
Internet, dar mai ales în jo- 
curi. lar harddisk-ul de 20 GB 
şi sistemul multimedia încor- 
porat asigură rularea oricăror 
aplicaţii, astăzi şi în viitor. 

Restul configurației cu- 

prinde o placă de bază Chain- 
tech 6AILA4, pe care se află 64 
MB RAM, unitate CD-ROM 
48x Sony, placă de sunet 3D 
PCI, boxe Jazz cu bass boos- 

ter, tastatură multimedia şi 
mouse cu rotiță. Sistemul de 
operare este Windows Me, sau, 

opțional, Windows 98. Apli- 
cațiile instalate sunt IE 5 şi 
RAV 7. Cei care vor cumpăra 

un sistem până la 
sfârşitul lunii no- 

iembrie vor primi 
gratuit un modem 
56k V.90. Opţio- 

| nal, utilizatorul îşi 
poate alege un mo- 
nitor din bogata 
paletă ADI. 

Computerele 
sunt disponibile 

imediat în reţeaua de distri- 
buitori autorizaţi şi pot fi vă- 
zute la lucru într-un show- 
room deschis în Bucureşti, 

B-dul Burebista nr. 2. 

Informații: 
Comrace Computers 
Tel: 051-433400 
Wwww.comrace.ro 



Cea mai nouă tehnologie IT, 
cel mai surprinzător preţ ! 

Windows 2000 Server 

+ 5 clienți 
Sistem de operare server pentru business. PI eu — 
Oferă fiabilitate, disponibilitate, securitate, scalabilitate. — 

ha 

Exchange 2000 Server 

+ 5 clienți 
Cea mai nouă platformă de mesagerie şi colaborare. po ai 
Sporeşte productivitatea utilizatorilor. get 

+ 

] i sai Proxy Server 2.0 
s “roxy Server Firewall şi server de cache. 

Asigură securitate sporită. 
E 

internet Communication zac 12 0 O 3 își 

Oferta este valabilă în sistem de licențiere Open NL (plus disk kit-urile aferente), începând cu 1 octombrie 2000 

(*)Preţuri recomandate pentru vânzarea la end-useri. 

Parteneri recomandați pentru implementarea acestei soluții 
Bucureşti: Cluj: 
Net Consulting 01-312 28 33; Net BRINEL 064-41 46 10; 

Certified GeCAD 01-324 84 09; Braşov: 
Solution Provider Q'Net 01-211 78 01; Bit Software 068-31 44 46; 

Dim Soft 01-327 29 33; Timişoara: 
Logimax 01-222 22 75; Gramling 056-29 33 99. 

Informații suplimentare: Microsoft Infocenter 01-203 61 61 Mi oft: 
wwwW.microsoft.com/romania ICIOS 



Pe scurt... 

Acces wireless 

de calitate 

Intel, împreună cu alți li- 
deri din industrie, au anunțat 
Mobile Data Initiative Next 
Generation (MDl-ng) pentru 
a face accesul la Internet/in- 
tranet wireless tot atât de sim- 
plu ca cel prin fire. 

Sprijinită de companii cum 
ar fi BT Cellnet, Dell, France 
Telecom, Fujitsu-Siemens 
Computers, Intel, HP, Mo- 

torola, Siemens Mobile, So- 
nera şi Toshiba, misiunea 
MDl-ng este de a identifica 
şi de a îndepărta barierele 
tehnice şi de alt tip care în 
acest moment limitează co- 
nectivitatea wireless şi per- 
formanţa utilizatorilor mo- 
bili. Noul grup va lucra pentru 
înființarea de forumuri care 
să efectueze teste de intero- 
perabilitate şi să lanseze so- 

luţii integrate. 

Pentru platforma 

de 64 de biţi 

SAS Institute şi-a demon- 
strat suportul pentru platfor- 
ma de 64 de biţi. SAS a pre- 
zentat o soluţie e-Intelligence 
pe un procesor Intel Itanium 
Şi o versiune de Windows pe 
64 de biți. Totodată, SAS a 
anunţat că toată gama de so- 
luţii e-Intelligence va supor- 
ta sistemul de operare Win- 
dows pe 64 de biţi. 

SAS lucrează în acest mo- 
ment cu Microsoft pentru opti- 
mizarea soluțiilor sale pen- 
tru acest mediu de operare. 
Totodată, SAS va suporta 
procesorul Itanium de la In- 
tel, companie cu care a lucrat 
îndeaproape pentru ca solu- 
țiile sale să beneficieze de 
noua arhitectură. 

Acord Nokia 

Nokia şi Compaq au anun- 
țat o alianță globală pentru 
dezvoltarea şi comercializa- 
rea de soluţii mobile com- 
plete pentru Internet şi intra- 
net. Cele două companii vor 
trece la integrarea reciprocă 
de produse, respectiv a softu- 
lui Nokia WAP Server cu 
serverele Compaq ProLiant 
sub Windows NT. 

Pentru susținerea acestei 
alianțe, Compaq şi Nokia vor 
dezvolta planuri globale co- 
mune de marketing şi distri- 
buţie. 

Bell & Howell 

O nouă serie de scanere 

Noua serie de scanere Co- 
pyscan 8000, bazată pe teh- 
nologia companiei Bell & Ho- 
well, include un număr de 

facilități care maximizează 
productivitatea şi uşurinţa în 

interfață video. 
Disponibile ca modele du- 

plex cu viteze de 80, 100 şi 
125 de pagini pe minut şi sim- 
plex cu viteza de 80 de pagini 
pe minut, scanerul Copyscan 

Productivitate mare cu Copyscan 8000 Plus. 

utilizare. Printre acestea se 
numără: mecanismul de în- 
cărcare automată a origina- 
lelor şi tava de ieşire pentru 
mixarea scanărilor, controale 

facile pentru utilizator, pre- 
cum şi tehnologia Kofax Vir- 
tual ReScan, folosită pentru 
îmbunătăţirea scanării ima- 
ginilor, pentru unitatea cu 

Minolta 

8000 Plus este optimizat pen- 
tru mediile în care se solicită 
scanarea de productivitate. 
Aparatul dispune de detecție 
ultrasonică a încărcării cu ori- 
ginale şi un design ergonomic 
şi durabil. 

ITech 
Tel: 01-2329090 
www.bhscanners.com 

Stăpân la MINOLTA-QMS 

În iunie 1999, Minolta a 

achiziționat pachetul majori- 
tar de acţiuni al companiei 
QMS -— unul dintre 
cei mai mari pro- 
ducători americani 
de imprimante — ce 
ulterior acestei tran- 
zacţii a devenit MI- 
NOLTA QMS. 

de dolari. Acordul a fost apro- 
bat de un comitet special com- 
pus din directorii MINOLTA- 

QMS. In urma 

încheierii aces- 
tei tranzacţii 
Minolta inten- 
ționează să-şi 
consolideze şi 
să-şi extindă 

Compania Mi- poziţia în dome- 
nolta a anunţat cu NA INDICI | A niul producerii 
puţin timp în urmă 
semnarea unui acord cu MI- 

NOLTA-QMS, în urma căruia 
va achiziționa restul acţiunilor 
MINOLTA-QMS, printr-o fu- 
ziune a cărei valoare totală 

este estimată la 40 milioane 
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de imprimante 
şi să ofere soluții mai bune şi 
mai diversificate de tipărire 
alb/negru şi color. 

Minolta România 

Tel: 01-3322980 

www.minolta.com 

Acer 

Greutate redusă 
şi performanţă 

ACMI (Acer Communications 
& Multimedia, Inc.) şi-a extins 

linia de produse cu încă două 
scanere, caracterizate de greuta- 
tea lor mică: ACER S2W 4300U şi 
ACER S2W 3300U (acestea vor 
înlocui modelul 640U, care a fost 

un adevărat succes). Noutatea 
constă în faptul că scanerele sunt 
dotate cu un senzor CCD (Char- 
ged Coupled Device), dar au to- 
tuşi dimensiunea unuia cu senzor 
CIS (Contact Image Sensor). 

AceR 4 
S2W 4300U are un panou cu 

trei butoane: primul oferă posibi- 
litatea plasării albumelor foto di- 
rect pe Internet, al doilea este 
pentru scanare normală şi cel de 
al treilea buton ajută la procesa- 
rea rapidă a imaginilor şi ataşarea 
lor la e-mail. Rezoluția optică este 
de 600 x 1200 dpi şi ambele au 
interfață USB. Culorile imaginilor 
scanate sunt mai vii ca niciodată, 
echipamentele având implemen- 
tată noua tehnologie de transmi- 
tere a culorii pe 48 de biţi. 

Gama de editoare grafice livra- 
te cu scanerele este deosebită: 
Ulead PhotoExpress 3.0, Ulead 
Photo Explorer 6.0, ABBY Y Fine- 
Reader 4.0 Sprint, ScanButton 
3.0, Copier 2.0, Mirascan 4.0, 
Adobe ActiveShare şi Presto! 
PageManager, toate fiind în dublă 

versiune: PC şi Mac. 

PC&A 
Tel: 01-2425384 

Kyocera 

Mai rapid, 
mai ieftin 

Kyocera a introdus o nouă im- 
primantă pentru sectorul de piață 
al companiilor mici, FS-1000. 
Imprimanta aduce tipărire laser 
de calitate în acest sector al pieţei, 
alături de un preţ scăzut pe pa- 
gină. Oferă o viteză de 10 ppm, 
asigurată de un procesor la 75 
MHz, procesor care are de aseme- 
nea un consum mic de energie. 
Are o memorie standard de 4 MB 
care poate fi crescută la 132 MB 
şi un nou toner cu o capacitate 
crescută, permiţând tipărirea a 
6.000 de pagini înainte de înlo- 
cuire. Dispune de o rezoluţie de 
600 dpi şi suportă o gamă largă 
de tipuri de hârtie, inclusiv car- 

ton. 
SCOP Computers 
Tel: 01-2316578 



LASTING System - PARTENERUL în care poți avea ÎNCREDERE ! 

CU rare SCENIC eT1170B-E9 
1) 'coMEULEHS și Minitower 
mi - i ip Procesor Intel8 Celeron'Y600MHz 

Siemens MB D1170B 
Intel 810 Chipset 
64MB SDRAM 
10 GB HDD 
48xCD 
Intel 810 video/16bit Audio onb. 
Tastatura, Maus 
SO Win98. 

765 € 

SCENIC eT1188-E3 
Minitower 
Procesor Intel& Pentium? Il 733MHz 
Siemens MB D1188 
Intel 815 Chipset 
64MB SDRAM 

intel 815 vdeo/16bit Audio onb. 
Tastatura, Mouse 

RAPID & UŞOR 

ŞANSE DE NOI CÂȘTIGURI. 

OFERTELE NOASTRE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ 

SCENIC eT1188-E2 
raliat PentiumE III 800 MHz 

i D1188 

Hightech la un preţ de nivel mediu. 

Disponibil oricand. Compatibil. Fiabil. 

Folosiţi-vă de ofertă. 

Accton 10/100 
16bit Audio onb. 
Tastatura, Mouse 
SO Win98 

1171 € 
a SCENIC PC 
nau] READY FOR 2000 
DRUMULIN SPRE NOUL MILENIU — SIGUR 
CU CALCULATOARELE FUJITSU SIEMENS 
PRIN 

LASTING 

co 
FUJ ITSU COMPUTERS 

SIEMENS 
LASTING System: Timișoara str. Miron Costin nr.2, tel/fax: 056-201278, 201279 

București bd. Dimitrie Pompei nr.8, et.5, sector2, tel/fax: 01-2425345, 2425026 

The Intel Inside Logo and Pentium are registered trademarks and Celeron is a trademark of Inte Corporation 



Hardware 

Pe scurt... 

Rambus 

În dorința de a-şi impune 
punctul de vedere în industria 
producătorilor de memorii, 
Rambus se dovedeşte o com- 
panie deosebit de certăreaţă, 

atrăgându-şi cu siguranță o 
mulţime de antipatii. Ram- 
bus a intentat o serie de pro- 
cese unor mari fabricanți de 
memorii (printre care, cel mai 
recent, Micron, Infineon şi 
Hyundai) pentru ceea ce 

susține că posedă (şi anume 
patentele asupra transferului 
sincron din tehnologia 
SDRAM şi DDR SDRAM). 
Alţii precum Nec, Oki sau 
Toshiba au fost de acord să 
încheie potenţialul litigiu în 
afara curţii de judecată şi vor 
plăti o taxă. 

Conform ultimelor sem- 
nale, compania americană in- 
tenționează să facă la fel şi în 
cazul a doi producători de pro- 
cesoare (Transmeta şi AMD) 

susținători ai tehnologiei 

DDR SDRAM. 

Noi cipuri integrate 

National Semiconductor a 
lansat a doua generaţie de 
cipuri Geode care integrează 
un procesor, grafică, audio 

şi alte facilități pe o singură 
bucată de siliciu. Compaq 
Computer, America Online şi 
3Com se află printre compa- 
niile care au deja incluse cipu- 
rile Geode în produsele lor. 

Soluţii integrate 

Tdsoft a anunţat semnarea 
unui acord cu Lucent Tech- 
nologies pentru a oferi soluţii 
DSL (VoDSL) pe pieţele in- 
ternaţionale. 

Conform termenilor acor- 
dului, Tdsoft şi Lucent vor 
comercializa gateway-uri de 
voce şi echipament DSL ba- 
zat pe standardul interna- 
țional V5.2 PSTN. Tdsofit şi 
Lucent vor demonstra o so- 
luţie combinată VoDSL la 
DSLcon care va avea loc în 
Boston la sfârşitul acestei 
luni. Împreună, companiile 
vor oferi o soluție VoDSL ba- 
zată pe gateway-ul de voce 
de la Tdsoft, VoNGATE şi pe 
familia de concentratoare de 
acces de la Lucent, Stinger 
sau sistemul AnyMedia Ac- 
cess System. 

Hewlett Packard 

Lansări de toamnă 
Trei noi imprimante cu jet 

de cerneală şi-au făcut apariţia 
pe piață de la Hewlett Packard. 
Imprimantele sunt HP Desk- 
Jet 990Cse/Cxi, HP Photo- 

Smart 1218/xi şi HP Photo- 
Smart 1215. 

Destinată profesioniştilor 
care au nevoie de rezultate de- 
osebite, HP DeskJet 990Cse/ 

feţe ale hârtiei. 
HP PhotoSmart 1218/xi şi 

HP 1215 dispun de posibilităţi 
mărite de tipărire foto. Cele 
două produse vin cu sloturi 
de memorie CompactFlash 
şi SmartMedia, care permit 
tipărirea directă dintr-o came- 
ră digitală, fără ajutorul unui 
calculator. 

HP DeskJet 990Cxi — imprimare rapidă, pe ambele fețe. 

Cxi dispune de o tehnologie 
de tipărire care plasează pi- 
căturile de cerneală „on de- 

mand” (la cerere), pentru a 
obține rezultate foarte apro- 
piate de original. Imprimanta 
include şi un mod foto, care 
atinge o rezoluţie de 2.400 x 
1.200 pe hârtie specială. 

Cxi este capabilă de im- 
primare automată pe ambele 

Primele două imprimante 
tipăresc la viteze de până la 17 
ppm în mod alb-negru şi 13 ppm 
în mod color. HP PhotoSmart 
1215 tipăreşte 15 pagini pe 
minut în mod alb-negru şi 12 
ppm în mod color. 

Hewlett Packard 

România 

Tel: 01-2053300 

www.hp.com 

Sony - Palm 

Device bazat pe Palm 
Sony şi Palm au prezentat Sony 

Clic, un PDA bazat pe sistemul de 
operare Palm. PDA-ul monocrom 

Clie — un asistent de nădejde. 
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este primul produs al alianţei 
Sony-Palm, anunţată anul trecut. 
Cli€ seamănă cu Palm V, la care 

s-a adăugat un slot Memory Stick 
şi un jog dial pentru navigare. 
Clie (Communication Link Infor- 
mation Entertainment) se doreşte 
a fi unul dintre atuurile compa- 
niei Sony, care intenționează prin 
acest nou produs să îşi creeze la 
rândul său o cotă de piaţă impor- 
tantă în domeniul device-urilor 
portabile. Sony, care a licenţiat şi 
sistemul de operare Symbian pen- 
tru telefoane smart, va lansa o ver- 

siune color în Statele Unite, anul 

următor. Analiştii se aşteaptă ca 
Sony să lanseze o nouă familie de 
device-uri, unele dintre ele inclu- 

zând acces wireless la Internet. 

Sony Overseas 
Tel: 01- 2244711 
Www.sony.com 

Canon 

Pentru utilizatorii 
mobili 

Canon a lansat o nouă impri- 
mantă mobilă, Canon BJC-55. 

Această imprimantă reprezintă 
o soluţie ideală pentru tipărire 
A4, dedicată profesioniştilor 
care, prin natura muncii lor, sunt 
nevoiţi să călătorească mult. 

Folosind tehnologia proprie- 
tară Canon de tipărire mobilă, 
Canon BJC-55 este capabilă de 
tipărirea a 5,5 pagini pe minut 
în mod monocrom şi 2 ppm în 
mod color. Imprimanta mai dis- 
pune de un port IrDA, conectivi- 
tate USB şi suport pentru Win- 
dows 98, 2000, Windows Me, 
Windows CE 2.1 şi MAC OS. 

Utilizatorii acesteia vor putea 
scana fotografii sau documente 
folosind scanerul opţional, care 
permite o rezoluţie de 360 dpi. 

(3 ei România 

Tel: 01-2243854 
WWW. Non. m 

Philips 
Monitor cu 

prestanţa 
Noul monitor Philips 150X este 

un display performant, cu un nou 
design, destinat corporațiilor mari, 

sta) zica) otiej 
amonte 

Un nou design pentru moni- 
toarele LCD Philips. 

pentru folosirea în sălile de con- 
siliu sau pentru prezentări. 150X 
este primul monitor LCD Philips 
care oferă posibilitatea de ajustări 
ale poziției monitorului, care poate 
fi adus chiar la nivelul tastaturii. 
La baza monitorului se află încor- 
porate boxe de 2W pentru oferirea 
unui sistem audio-video complet. 
In ultima parte a anului 2000, 
gama de monitoare LCD de la 
Philips va cuprinde modele de la 
14, 15, 17 la 18". Modelul 150X 
face parte din gama monitoarelor 
de 18" şi este disponibil pe piaţă 

din luna octombrie a acestui an. 

Tornado Sistems 

Tel: 01-3127507 
www.philips.com 
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Pe scurt... 

Sun Microsystems 

Sun Microsystems şi parte- 
nerii săi au creat un standard 
pentru introducerea Java în 
telefoanele mobile. Standar- 
dul, numit MIDP (mobile in- 
formation device profile), va 
fi folosit în telefoanele celu- 
lare de la Motorola, Nokia, 
LG Electronics, Nextel şi 
NTT DoCoMo şi, de aseme- 
nea, în handheld-urile de la 
Research in Motion. 

Noile servicii vor permite 
telefoanelor mobile să mane- 
vreze noi tipuri de informaţii. 
Identificarea prin Internet: a 
celui mai apropiat McDo- 
nald's, jocurile online sau 
crearea de hărți pentru eva- 
luarea performanţelor sunt 
doar câteva dintre posibilele 
aplicaţii. 

Java (cel puţin teoretic) 
permite programelor să ruleze 
pe o varietate de device-uri, 
nefind necesară rescrierea lor 

pentru fiecare în parte. 

Distribuţie 
europeană 

Ericsson Microelectronics 
AB şi-a vândut partea de dis- 
tribuţie de componente către 
Eurodis Electron PLC. 

În termenii tranzacţiei, care 
s-a încheiat la sfârşitul lunii 
septembrie, Eurodis va plăti 
către Ericsson suma de 43 de 
milioane de dolari. Ericsson 
Microelectronics Europe este 
cel de-al doilea distribuitor 
de produse pentru comuni- 
caţie în zona nordică, porto- 
foliul său incluzând Hitachi, 
International Rectifier, ITT 

Canon, Kemet, Linear Tech- 

nologies şi Toshiba. 

Hewlett Packard 
oferă consultanță 

Hewlett Packard a confir- 
mat zvonurile conform căro- 
ra se află în discuţii cu Price- 
waterhouse Coopers pentru 
achiziționarea acesteia din 
urmă. Achiziţia acestei com- 
panii de consultanţă va com- 
plementa oferta HP de ser- 
vicii cu suport lărgit pentru 
clienţii săi care. doresc să-şi 
dezvolte afacerea. Termenii 
tranzacţiei nu au fost încă 
stabiliți, dar se pare că prelua- 
rea va vehicula o sumă cu- 
prinsă între 17 şi 18 miliarde 
de dolari. 

/ 

Hewlett Packard 

Noi drive-uri CD-R 

Hewlett Packard a lansat o 
nouă gamă de CD-Rewriter-e. 

Modelele oferă interfață 
EIDE, SCSI sau USB. Dispun 
de software-ul MusicMatch 
Jukebox, destinat celor care 
doresc să convertească fişi- 
ere MP3 în WAV pentru a le 
putea asculta în maşină, acasă 
sau la lucru. 

Drive-urile interne 9510i 
A (UDE) şi 9600si (SCSI) şi cele 

! A externe 8230e (USB) şi9600se 
| (SCSI) includ pachetul ACID 

Sonic Foundry. 9350: (IDE), 
precum şi drive-urile externe, 

include software-ul Broder- 
bund Multimedia Organiser, 
ideal pentru stocarea imagi- 
nilor. 9510i, 9600si şi 9600se 
oferă cea mai mare performan- 
ță, cu viteze de 12x la scriere, 

Apple 

Seria iBook continuă 

Apple a introdus o nouă , 
linie de portabile iBook, care 
dispune de porturi FireWire d 
şi de software-ul de editare 
video iMovie. Noile iBook sunt 
reprezentate de varianta în cu- 
loarea indigo şi de iBook Spe- 
cial Edition, care are culoarea 

grafitului şi include acum un 
drive DVD-ROM. 

Noile modele iBook deţin: 
un procesor la 366 sau 466 
MHz, PowerPC G3, un hard- 

disk IDE de 10 GB, un port 
FireWire de 400 Mbps pentru 
conectarea perifericelor de 
mare viteză cum ar fi came- 
rele digitale şi harddisk-urile, 
un CD-ROM sau DVD-ROM, 

un port AV pentru output au- 

Seagate 

Un nou harddisk 
Seagate a anunţat noul Barra- 

cuda ATA III, a patra generaţie 
de discuri ATA la 7.200 RPM. 
Barracuda ATA III este desti- 
nat sistemelor ATA RAID pre- 
cum şi PC-urilor comerciale de 
mare performanță. 

Produsul este livrat cu motor 

Barracuda ATA III, un hard- 
disk de înaltă performanță. 
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Li 

y, 

Culoare şi portabilitate. 

dio şi video, controler grafic 
ATI RAGE Mobility 128 cu 8 
MB SDRAM. 

Toate noile modele oferă 
display-uri TFT de 12,1", o ba- 
terie care oferă o autonomie 
de 6 ore şi suportă soluţiile de 
rețea wireless AirPort. 
(3) IRIS SA 

Tel: 01-2315751 

Fluid Dynamic Bearing (FDB) 
ca opțiune (în locul celui cu rul- 
menți), pentru acustică îmbu- 
nătățită, vibrații reduse, viață 
mai lungă şi rezistență crescută 
la şocuri. 

Barracuda ATA III oferă o 
rată internă de transfer la 500 
Mb/sec, o creştere cu 37% față 
de harddisk-urile precedente. 
Viteza de căutare de 8,9 msec, 
buffer-ul de 2 MB şi interfața 
Ultra ATA/100 fac din acest 
harddisk una dintre primele opţi- 
uni pentru sistemele ATA RAID. 
Drive-ul este oferit în capacități 
de până la 40 GB. Produsul dis- 
pune şi de cunoscutul sistem 
3D Defense System, pentru pro- 

tecţie a datelor şi diagnosticare. 

Omnilogic BGS 
Tel: 01-3033100 
www.seagate.com 

Un CD-R în şapte minute, cu HP CD-Writer Plus 9510i. 

8x la rescriere şi 32x la citire. 

i 
Hewlett Packard 
România 

Tel: 01-2053300 
www.hp.com 

Novell 

Eficiență maximă 

Novell a prezentat Novell 
GroupWise Wireless 1.1, un 

software care permite com- 

paniilor să maximizeze pro- 

ductivitatea angajaţilor prin 

oferirea de acces wireless către 
mesaje, calendare şi adrese. 
Accesul rapid la o gamă largă 

de servicii permite companii- 

lor să răspundă în cel mai 

scurt timp la diverse proble- 
me. La baza acestui nou pro- 

dus se află WebAccess. 

Novell. 
Din cauza faptului că Web- 

Access este bazat pe standar- 
de de Internet, Novell Group 
Wise Wireless poate rula uşor 
şi poate fi optimizat pentru o 

gamă întreagă de device-uri 
wireless. După ce utilizatorii 

accesează Novell GroupWise 

prin WebAccess, folosind un 

device wireless, ei pot lista şi 

deschide o serie întreagă de 
fişiere (mesaje, note, sarcini 

etc.), pot schimba folder-ele, 

pottrimite, replica, trimite mai 
departe şi şterge o serie în- 

treagă de fişiere, pot accepta 

sau nu întâlnirile sau sarci- 
nile, pot marca sarcinile com- 

pletate, pot căuta adrese sau 

documente. 

Omnilogic BGS 
Tel: 01-3033100 
www.novell.com 



Sol uții dinamice 

RAD Data Communications reprezintă 
şi de încredere în domeniul soluţiilor de comunicare 
pentru operatorii de telecomunicaţii, furnizorii de 

servicii Internet şi rețelele de corporație. 

Sub un singur nume, RAD Data Communications, 

descoperiţi un spectru larg de tehnologii: ATM, IP, 

Frame Relay, E1/T1, E3/T3, transmisii în bandă largă, 

routare, ASIC şi management integrat. 

data communications 

www.rad.com 

În România, prin Industrial Computer Group, 
distribuitor autorizat RAD Data Communications, Industrial Computer Group 
beneficiaţi de consultanţă tehnică şi service competent. www.icg.ro 



Pe scurt... 

Din greşeală 

O „eroare umană” a permis 

unui hacker să copieze infor- 
maţiile de pe cărțile de credit a 
peste 15.700 de clienți Western 
Union. Furtul de informaţii a 
avut loc de pe site-ul acestei 
companii. Un purtător de cu- 
vânt a declarat că vulnerabi- 
litatea a fost cauzată când 
„fişierele de administrare” au 

fost uitate deschise în timpul 
unei operațiuni de întreţinere 
a site-ului, permiţând accesul 
hacker-ului. Nu se cunoaşte 
câttimp a rămas site-ul nepro- 
tejat. Compania a închis site-ul 
pentru „cel puţin câteva zile”, 

dar a precizat: „nu a fost o 

problemă de arhitectură ci o 
eroare umană”. Deocamdată 
nu s-a raportat nici o fraudă 
bazată pe informaţiile din căr- 

țile respective de credit. 

Autodesk şi Olim- 

piada de la Sydney 

Mai bine de 10.000 de spor- 
tivi din întreaga lume parti- 
cipă la Olimpiada de la Sid- 
ney, însă puţini ştiu că Satul 
Olimpic a fost proiectat cu 
ajutorul programelor Auto- 
desk. Două dintre programe- 
le de proiectare Autodesk — 
AutoCAD şi 3D Studio VIZ — 
au fost folosite pentru mode- 
larea tridimensională a celor 
peste 1.100 de clădiri. Ape- 
lând la soluțiile Autodesk, ar- 
hitecți, ingineri şi designeri 
au creat un concept arhitec- 
tural care pune în valoare 
particularitățile ambientale, 
încadrându-se firesc în peisa- 

jul australian. 

Acorduri Compaq 

Compaq şi Commerce One 
au încheiat o alianță globală 
pentru promovarea comerțu- 
lui electronic între companii. 
Companiile vor adopta plat- 
forma Compaq şi strategia de 
de dezvoltare de soluţii a Com- 
merce One, ceea ce implică 
investiţii tehnologice comu- 
ne, programe de marketing 
complementare, dezvoltarea 
unui centru de soluții integra- 
te, inițiative de optimizare 
tehnologică şi benchmarking. 
Compaq va deveni reseller 
autorizat al produselor Com- 
merce One, iar divizia Com- 
paq Global Services va deveni 
integratorul de sisteme global 
preferat de Commerce One. 
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MadOnion.com 

Măriți performanţele sistemului 

MadOnion.com a lansat un 
nou produs, de data aceasta 
nu un benchmark, ci un pro- 
gram utilitar pentru actuali- 

zarea sistemului şi sfaturi pen- 
tru mărirea performanţelor 
sale. Intitulat XL-RS8R (pro- 
nunțat „accelerator”), progra- 

mul combină un profiler de 
sistem cu un ghid de upgrade, 
service hardware şi o colec- 

ție de tips&tricks folositoare. 
XL-RS8R adună şi raportează 
informaţii detaliate despre 

Microsoft 

PC-ul dumneavoastră, infor- 

maţii, care, combinate cu baza 

de date MadOnion de peste 1 
milion de rezultate de perfor- 

MadOniosizami 

manță, pot furniza opțiuni spe- 
cifice de upgrade. Motorul de 
recomandări şi serviciile XL- 
R&R rezidă pe web şi de aceea 
aplicația poate furniza încon- 
tinuu cele mai noi şi calitative 
soluţii de upgrade. Aplicația 
poate fi adusă prin download 
de la site-ul companiei. 

www.madonion.com 

Noul Office este beta 
Microsoft Corporation a 

anunţat următoarea versiune 

a celui mai bine vândut pro- 
dus al său — suita de programe 
Office, şi a confirmat că prima 
versiune beta a noului produs 
a fost deja trimisă pentru tes- 
tare unui grup de clienţi selec- 
taţi. Această versiune a Micro- 
soft Office va fi o creație majoră 
care va oferi soluţii inovative 
de comunicare şi sporire a efi- 
cienței, cu scopul de a permite 
utilizatorilor să controleze şi să 
beneficieze de completa func- 
ționalitate a noului produs, pen- 
tru a îmbunătăți comunicarea 

în rețea ale echipelor de utili- 
zatori, precum şi pentru a extin- 

SON 

de a dezvolta soluţii persona- 
lizate, pe platformă Office. 
Aceasta va fi prima suită Of- 
fice oferită sub conceptul şi 
viziunea Office.NET. Inte- 

grând o serie de servicii Inter- 
net, noul produs va da posibi- 
litatea utilizatorilor să devină 
cu mult mai productivi utili- 
zând aplicaţiile Office împre- 
ună cu web-ul. 

Noua versiune Office va sim- 
plifica modul în care oamenii 
lucrează, oferind fiecăruia po- 
sibilitatea să devină un utili- 
zator expert, permițând un con- 
trol mai mare asupra modului 
în care programele Office func- 
ționează. Inovaţiile cheie pe 
care le aduce noua versiune 
sunt: noile Smart Tag-uri ce apar 
în timpul lucrului, care oferă 
o serie de informaţii utile în ce 
priveşte accesul la date sau re- 
alizarea diferiteloracţiuni; noile 

Task Pane-uri, care prezintă 
meniuri ce pun la dispoziţia 
utilizatorului o gamă largă de 
caracteristici noi, care îl vor 

ajuta la identificarea şi utiliza- 
rea cât mai multora din faci- 
litățile produsului; tehnologie 
de recunoaştere a vocii; inte- 

grarea serviciilor Hotmail şi 
MSN Instant Messenger; con- 
tor de cuvinte automat; posibi- 
litatea recuperării aplicațiilor 
şi a documentelor; raportarea 
erorilor de program. 

Microsoft România 
(3 JE 01-2244221 

www.microsoft.com 

Virus 

Win2K/Stream 

Compania Panda Software 
a detectat un nou virus: Win- 
2K/Stream, primul de felul 
lui care foloseşte facilitatea 

de „file stream” din Windows 

2000 pentru a infecta PC-urile. 
Această facilitate permite di- 
vizarea unui fişier în câteva 
sub-fişiere sau „streams”. 
După infectare virusul creea- 
ză un nou „stream” asociat 

cu fişierul victimă, care va fi 
citit ca filename:str. Acest 
lucru înseamnă că noul sub- 
fişier poate fi accesat prin fo- 

losirea noului nume dat de 
virus, iar numele original al 
fişierului rămâne ascuns şi 

icon-ul său schimbat, astfel 

încât utilizatorul nu-l mai 
poate accesa. 

Pe de altă parte, pentru a se 

executa corect, virusul are 

nevoie să fie lansat de pe o 
partiție NTFS. Dacă se exe- 
cută de pe o partiție non- 
NTFS, stricăciunile sunt şi 
mai mari. În acest caz, viru- 

sul nu poate crea un nou sub- 
fişier şi de aceea va supra- 
scrie direct fişierul original, 
eliminându-l de pe harddisk. 

Win2K/Stream nu se îm- 
prăştie prin Outlook ci sub 
forma unei aplicaţii din ata- 
şamente, programe aduse din 
Internet sau pe dischete, CD- 
ROM-uri. 

Aplicația este arhivată cu 
Petite (un criptor de programe 
PE - Portable Executable, 

fişiere executabile de tip Win- 
dows) şi când este executată, 
va infecta toate fişierele .exe 

din directorul respectiv. Viru- 
sul încearcă să se copieze în 
fişierul original într-un sub- 
fişier şi apoi suprascrie codul 
său în stream-ul original. De 
fiecare dată când utilizatorul 
va încerca să execute aplicația 
respectivă va executa de fapt 
Win2K/Stream. 

Simptomele infectării cu 
Win2kK/Stream sunt mărirea 
fişierului (+3,628 bytes) şi 
schimbarea icon-ului asociat 
aplicaţiei. 

Panda Antivirus detectea- 
Ză şi elimină acest virus. 

www.pandasoftware.com 



Securitatea întreprinderii 

Symantec a anunţat un 
nou produs de prevenire a in- 
truziunilor în rețelele de în- 
treprindere, Desktop Firewall 

2.0. Produsul oferă adminis- 
tratorilor şi utilizatorilor fi- 
nali o soluție simplă, uşor de 

Pe aici nu se trece! 

administrat, pentru a proteja 
informaţia companiei aflată 
pe sistemele utilizatorilor. 
Symantec Desktop Firewall 
împiedică hackerii să intre în 
rețeaua corporației şi prote- 
jează împotriva implicării in- 
voluntare în atacuri DDoS (Dis- 
tributed Denial of Service). 

Symantec Desktop Firewall 
este de asemenea o compo- 

nentă cheie a soluţiei Syman- 
tec Enterprise Security, o so- 
luție modulară pentru medii- 
le de întreprindere. 

Noul produs este compa- 
tibil 100% cu soluțiile Virtual 
Private Network (VPN) ale 
unor distribuitori precum Cis- 
co şi Nortel. Symantec Desk- 
top Firewall 2.0 blochează 
hackerii prin controlarea tu- 
turor conexiunilor Internet 
către şi dinspre calculatoarele 
utilizatorilor. Produsul „as- 

cunde” de asemenea PC-ul 
utilizatorului, iar managerii 
de securitate pot personaliza 
programul prin adăugarea de 
noi reguli pentru medii speci- 
fice. Se poate configura pen- 
tru a împiedica site-urile web 
să le urmărească activitatea 
on-line, pentru a bloca down- 

load-ul automat al applet- 
urilor Java şi controalelor Ac- 
tiveX sau pentru a indica ce 
informaţie să rămână confi- 
dențială şi care nu. 

 Romsym Data 
i Tel: 01-3231431 

“ www.symantec.com 

Norton Ghost 

2001 

Symantec a prezentat Nor- 
ton Ghost 2001, un utilitar 

rapid şi flexibil destinat uti- 
lizatorilor individuali şi mi- 

cilor întreprinderi care au 
nevoie de soluţii de înaltă per- 
formanţă pentru upgrade, 

Li arie] 
= Norton 

Ghost 
Powertul solutions for 

system upgrading, 
bachup, and recovery 

PS E BE aaa aaN 

Upgrade, backup şi recupe- 
rare într-un singur produs. 

backup şi recuperare. Bazat 

pe Symantec Ghost Enter- 
prise, noul produs reprezin- 
tă o soluţie viabilă pentru 
protejarea datelor şi econo- 
misirea timpului. 

Nou în Norton Ghost 2001 
este suportul pentru Linux 
EXT2, care permite clonarea 
sistemelor bazate pe Linux. 

Pentru flexibilitate mărită, 

Norton Ghost 2001 oferă ur- 
mătoarele facilități: posibi- 
lităţi de clonare a întregului 
harddisk sau a unor partiţii 
specificate; facilităţi de back- 
up cu posibilitatea de creare 
de imagini direct pe drive-uri 
CD-R/RW; recuperarea fişie- 
relor individuale şi direc- 
toarelor; manipularea ima- 
ginilor discurilor folosind 
Ghost Explorer şi clonarea di- 
rectă între două PC-uri folo- 
sind porturi paralele de mare 
viteză, cabluri USB sau co- 

nexiuni IP. 

+ Romsym Data 
i $) Tel: 01-3231431 
> www.symantec.com 
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2 _Maziee Oki - Electrie” a proiecta 
pă tehnologia de imprimare electro 

fotografică LED pentru a realiza u 
sistem de imprimare mai simplu 
mai ieftin şi mai fiabil decât ce 
laser. 

Tehnologia LED foloseşte u 
cap de impresionare a cilindrulu 
electro-fotografic ce conţine c 

matrice LED (diode emițătoare de 

lumină). Spre deosebire de 
sistemele laser, capul LED este u 

dispozitiv electronic compact ce n 
conține elemente mecanice î 

mişcare. Diodele LED emit simulta 
pe întreaga lățime a paginii 
imaginea creându-se pe măsura 
rotirii cilindrului electro-fotografic. 

SS 

GENERAL SYSTEMS 
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti 135 
ai s4f- [| el d[(6)1el sal a!] [ele [[eăi te) 
Tel (01) 303-3138 Fax (01) 303-3150 



Whistler — gold 

în aprilie 2001 

Cu toate că încă nu a fost 
oferită o variantă beta a nou- 
lui sistem de operare de la 
Microsoft, cunoscut sub nu- 
mele de cod Whistler, com- 
pania Microsoft a anunţat că 
în luna aprilie 2001, versiu- 
nea gold va apărea pe piaţă. 
Whistler a fost gândit să fie 
urmaşul lui Windows 2000, 
dar strategia Microsoft în 
acest sens este încă greu de 
anticipat. Se preconizase că 
versiunea beta 1 va apărea în 
jurul datei de 11 octombrie, 

iar beta 2 prin decembrie. 

Proiect Caldera 

Systems 

În urma unei investiţii de 
3 milioane USD în compania 
Ebiz Enterprises, ce deține 
LinuxMall.com şi The Linux 
Store, distribuitorul de pro- 
duse Linux, Caldera Systems, 
încearcă să creeze un nou site 
care să ajute dezvoltarea plat- 
formei Linux. Noul site se va 
numi PartnerAxis şi va avea 
ca scop oferirea unui spațiu 
unde dezvoltatorii de pro- 
grame Linux să poată să îşi 
prezinte produsele. În urma 
acestei mişcări, || angajați de 
la Caldera vor fi transferați la 

noua companie. 

Adobe câştigă 
din nou 

Veniturile companiei Ado- 
be au depăşit aşteptările ce- 
lor de pe Wall Street pentru al 
treilea trimestru, compania 
realizând un profit cu 39% 
mai mare decât în perioada 
echivalentă din anul prece- 
dent. Pentru cele trei luni 
care s-au terminat în | sep- 
tembrie, Adobe a avut un 
profit net de 78,3 milioane de 
dolari. În aceeaşi perioadă a 
anului trecut, Adobe a avut 
un profit de 57,1 milioane de 
dolari. Veniturile companiei 
pe aceste ultime trei luni au 
fost de 328;9 milioane de 
dolari, față de 260,9 mili- 
oane de dolari anul trecut. 

John E. Warnok, CEO la 
Adobe, a declarat: „Web-ul 
creează o cerere explozivă 
pentru conţinut, şi trimestrul 
trei a arătat că Adobe deţine 
o poziţie deosebit de puter- 
nică pe această piaţă.” 

Softwin 

Pentru sistemele wireless 
Compania SOFTWIN a în- 

ceput să se orienteze către so- 
luţii destinate protecţiei dis- 
pozitivelor wireless. Aceasta 
decizie, apărută în urma scri- 

erii primului troian pe siste- 
mele PalmOS, a dus la dez- 

voltarea suitei AVX Mobile 
Protection, suita care include 

soluţii de protecție antivirus 
pentru sistemele PalmPC, 
PocketPC, WindowsCE şi 
EPOC. 

Crack1.1, cunoscut şi sub 
numele de PalmOS/Liberty- 
Crack, este primul troian de- 
dicat sistemelor wireless. 
Scris de către suedezul Aaron 
Ardiri, virusul a fost distribuit 

pe site-urile de warez ca un 
crack pentru jocul Liberty, un 

Palm OS" 

PalmAVX -— antivirus pentru 
calculatoarele Palm. 

GeCAD 

Acum şi pentru Linux 
Unul dintre motivele pen- 

tru care multe companii au op- 
tat pentru Linux a fost şi faptul 
că se credea că nu pot exista 

viruşi pentru această platfor- 
mă. Din dorinţa unor răuvoi- 
tori de a demonstra că se poate 
face un virus şi pentru Linux, 
a fost creat şi răspândit primul 
virus, numit Bliss. De atunci 

au apărut noi versiuni ale vi- 
ruşilor de Linux, cu putere de 
distrugere mai mare. Din par- 
tea companiei GeCAD Soft- 
ware ni s-a semnalat existența 
unui puternic virus, Linux/ 
Siilov, care este primul virus 
de Linux rezident (per-pro- 
cess). Tehnica folosită pentru 
infectarea fişierelor şi reziden- 
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joc foarte popular dezvoltat 
de compania Nintendo pentru 
sistemele PalmOS. La execu- 
tarea troianului, toate aplica- 
țiile din sistem vor fi şterse 
imediat, fără nici o avertizare. 

Troianul este distribuit sub 
forma unui fişier .PRC, un bi- 
nar pentru PalmOS cu numele 
„Crack 1.1”. La rularea aplica- 

ției, este interogată baza de date 
a sistemului (folosind funcția 
sistem ,„„DmGetNextDatabase- 

ByTypeCreator()” din care sunt 
şterse apoi aplicaţii (folosind 
funcţia „DmDeleteDatabase()”) 

SOFTWIN pune deja la dispo- 
ziţia utilizatorilor de dispozi- 
tive mobile o soluţie de pro- 
tecție antivirus, sub denumirea 
PalmA VX. PalmAVX estepri- 
mul antivirus românesc pen- 
tru protecția angajaţilor de tip 
„mobile-employees”, în care 

sistemele PalmOS sunt indis- 
pensabile. Produsul are facili- 
tăţi de scanare a bazelor de date, 
de dezinfectare sau ştergere a 
fişierelor infectate, rapoarte 
şi statistici. PalmAVX este 
însoțit de toate serviciile oferi- 
te în produsele suitei de secu- 
ritate AVX 2000. O versiune 
de evaluare şi mai multe de- 
talii despre PalmAVX sunt 
oferite la adresa www.avx.ro. 

Softwin 
Tel: 01-2305026 

WWW.avx.ro 

ţa în memorie este asemănă- 

toare cu cea folosită de majo- 
ritatea viruşilor de Windows. 
Alţi viruşi de Linux, cu un grad 
mare de distrugere, sunt: Li- 
nux/Silvio — o versiune mai 
nouă a virusului Linux/Siilov, 

Linux/Diesel şi Linux/Man- 
dragore — primul virus criptat 
de Linux. 

Începând cu RAV Antivi- 
rus v.7, produsul companiei 
GeCAD poate fi instalat şi pe 
platforme Linux, oferindu-vă 
o soluție de calitate pentru 
dezinfectarea fişierelor din 
acest sistem de operare. 

GeCAD 

| Tel: 01-3248409 
Www.gecad.ro 

TotalSoft 

Charisma 2.0 
TotalSoft a lansat Charisma 2.0. 

Noua versiune Charisma „Web 
Enabled” este singurul sistem in- 
tegrat de resurse umane şi sala- 
rizare de pe piaţa IT din România. 
Charisma integrează perfect într-o 
companie sistemul de resurse uma- 
ne (evidenţa personalului, benefi- 
cii, evaluări, recrutări, şcolarizări, 
asigurări) cu Sistemul de Calcul 
al Salariilor, complet configura- 
bil (sisteme de calcul nelimitate, 
timp real, rapoarte configurabile, 
fişe fiscale, modelarea bugetu- 
lui, centre de profit-cost, time 
sheet). Aplicația este client-ser- 
ver şi poate fi rulată folosind 
motoarele de baze de date Ora- 
cle8 Enterprise Server, Microsoft 
SQL Server 7.0, Sybase Adap- 
tive Server Anywhere 6.0 sau In- 

formix Dynamic Server. 

Totalsoft 

Tel: 01- 2232838 

www.totalsoft.ro 

PowerQuest 

Drive Image Pro 4.0 
PowerQuest a anunţat lansarea 

programului Drive Image Pro 4.0, 
cea mai nouă versiune pentru 
crearea de imagini ale harddisk- 
urilor sau partiţiilor calcula- 
torului. Printre noile sale facili- 
tăți, Drive Image Pro 4.0 măreşte 
suportul de medii prin permite- 
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rea creării unei imagini a hard- 
disk-ului direct pe medii CD-R/W. 
De asemenea, permite automatiza- 
rea proceselor folosind un „script 
builder” special. Utilizatorii vor sal- 
va timp prin rularea noului Win- 
dows PowerCast Server pe 32 de 
biţi, o facilitate multicasting care 
este mai rapidă decât predeceso- 
rul său DOS. A fost inclusă şi 
facilitatea DeltaDeploy, care per- 
mite utilizatorilor să schimbe în- 
tre mai multe medii desktop de la 
o locaţie centrală şi să distribuie 
update-uri software în rețea şi 
Internet, fără a fi nevoiţi să viziteze 

fiecare client. 

Romsym Data 
Tel: 01- 3231431 

www.powerquest. com 



Allied Telesyn 

Pe cablurile 

existente 

Allied Telesyn a rezolvat pro- 
blema migrării către Gigabit Ether- 
net la distanțe de până la doi 
kilometri, utilizând cablurile de 
fibră optică deja existente: fibra 
optică multi-mod (FO-MM 62,5/ 
125 um). Soluţia vine prin AT- 
EX1001SC/GMI (Gigabit Ether- 
net MM Extender). 

Acest echipament este un „dis- 

tance extender”, care poate trans- 
mite Gigabit Ethernet la distanţe 
de maxim 2 km folosind FO-MM 

1 

pf Pe 

Pe 

Gigabit Ethernet la 2 km. 

(62,5/125 um). Astfel, companii- 
le ce utilizează soluţia oferită de 
Allied Telesyn nu mai sunt obli- 
gate să-şi schimbe infrastructura 
de fibră optică, scutind impor- 
tante sume de bani. 

Rețelele de comunicaţii ba- 
zate pe Ethernet (10 Mb/s) sau 
Fast Ethernet (100 Mb/s) — adică 
majoritatea reţelelor private exis- 
tente astăzi — folosesc pentru legă- 
turile exterioare cabluri de fibră 
optică de tip FO-MM (62,5/125 
um) fibra optică multi-mod. Pen- 
tru standardele mai sus amintite, 
acest tip de cablare permite co- 
nectarea echipamentelor active 
(de exemplu, switch-uri) la dis- 
tanțe de până la 2 km, distanţe 
suficient de mari pentru majori- 
tatea rețelelor de tip LAN. 

Apariţia noului standard Giga- 
bit Ethernet (1000 Mb/s) a deter- 
minat multe companii, în care 
solicitarea rețelelor locale a ajuns 
la limitele maxime, să-şi dorească 
migrarea către noua tehnologie. 
Dar în foarte multe cazuri rețelele 
deja existente nu permit această 
migrare fără înlocuirea cablurilor 
FO-MM cu FO-SM (fibră optică 
Single Mode). Acest lucru s-a în- 
tâmplat pentru că standardul Gi- 
gabit Ethernet 1000BaseSX nu su- 
portă distanțe mai mari de 220 m 
peste o cablare care utilizează 
FO-MM (62,5/125 um), iar standar- 
dul Gigabit Ethernet 1000Base- 
LX nu suportă distanțe mai mari de 

550 m peste acelaşi tip de cablare. 

Tornado Sistems 
Tel: 01-3127507 
Genesys Software 
Tel: 01-2420542 
W Ili lesyn. 

com 
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Cisco Systems 

Voce prin internet 

Cisco Systems doreşte să lan- 
seze un nou software pentru te- 
lecomunicaţii, continuând efor- 
turile de a determina companiile 
să folosească tehnologie Inter- 
netpentru comunicațiile de voce. 

Cisco adaugă noua tehnolo- 
gie unei strategii deja existente 
pentru corporații, numită, Avvid”. 
Compania plănuieşte ca acest 
software să permită dezvoltato- 
rilor de programe de voce pen- 
tru companie să folosească se- 
turi de interfeţe software oferite 
de Cisco. Cisco va crea aplicaţii 
software diverse, un exemplu 
fiind cea pentru sistemele de ro- 
bottelefonic care redirecționea- 
ză automat pe cel care sună către 
departamentul dorit prin alege- 
rea dintr-un meniu. 

Beneficiul principal al siste- 
melor de voce prin Internet este 
acela că firmele pot folosi aceeaşi 
cale de conectare a PC-urilor şi 
a telefoanelor, reducând astfel 

costurile. 

Cisco Systems 
România 
Tel: 01- 3305656 
WWw.Cisco.com 

ME gic4 

Sunet şi 
animaţie pe 

telefonul mobil 

O nouă soluție software re- 
voluţionară va fi în curând lan- 
sată în Europa, soluţie care va 
schimba efectiv mesageria text 
de pe telefoanele mobile. G(Ate 

va permite utilizatorilor să tri- 
mită şi să primească mesaje text 
animate cu grafică şi sunet în- 
corporate. Soluţia este produsă 
de M(gic4, o companie des- 
prinsă din Philips Electronics, 
şi este compatibilă cu sistemele 
obişnuite SMS. De exemplu, 
dacă cineva trimite un mesaj - 
romantic în text simplu, va avea | 
surpriza să afle că cel căruia îi 
era destinat mesajul a primit o 
reprezentare animată a unui bu- 
chet de trandafiri şi câteva acor- 
duri dintr-o melodie, dacă au 

amândoi activat serviciul G(Qte. 

Www.magic4.com 
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Marvel G450, 
el, V/ 

Multimedia 

Matrox 

Placă grafică 
all-in-one 

Matrox Graphics a introdus pe 
piaţă Matrox Marvel G450 eTV, 
o placă grafică all-in-one pentru 
piața SOHO (Small Office Home 
Office). Cu Marvel G450 eTV 
puteți viziona transmisiile TV pe 
PC-ul dumneavoastră sau puteți 
crea secvenţe video pe care să le 
plasați pe web. Echipată cu 32 MB 
de memorie DDR (Double Data 
Rate) şi un RAMDAC primar de 
360 MHz, placa AGP 2X/4X ofe- 
ră TV-tuning, captură video 
MPEG2 şi editare, ieşire PC prin 
televizor, playback DVD, suport 
pentru aplicaţii 2D şi 3D, display 
dual etc. 

Ca şi un video recorder perso- 
nal, Marvel G450 eTV eliberea- 
ză utilizatorii de constrângerile 
programărilor TV. Datorită fa- 
cilităţii de „timeshifting”, utili- 

zatorii nu vor mai pierde progra- 
mele favorite dacă sunt întrerupți 
din vizionarea acestora, ci, prin 

activarea acestei facilităţi, vor 
putea face o pauză în transmisia 
live, pentru a o revedea ceva mai 
târziu. Marvel G450 eTV captu- 
rează şi comprimă secvențele vi- 

macar vet 
Pa d e A ul, TAL 

L] 

Grafică pentru 
toate gusturile. 

deo înregistrate în format MPEG2 
pentru a ocupa cât mai puţin 
spaţiu pe harddisk. Totodată, pla- 
ca oferă „timeshifting picture-in 
picture” permiţând vizionarea pa- 
ralelă a secvenţelor live şi a celor 
înregistrate. 

Cu această placă puteți face 
capturi din VCR, TV sau camere 
video, iar cu software-ul încorpo- 
rat Ulead Video Studio aceste 
secvenţe pot fi cu uşurinţă edi- 
tate. Software-ul încorporat in- 
clude Ulead Video Studio 4.0, 
Matrox PC-VCR 2.0, Matrox 

Software DVD Player, Ulead 
Photo Explorer 6.0, Windows 
Media Encoder şi un browser 

teletext. 

www.matrox.com 

Philips 

Boxe de calitate 

Linia Fun Power este cea mai 
nouă adăugire a liniei de boxe 
multimedia Philips şi este des- 
tinată PC-urilor obişnuite, pen- 
tru rezultate audio deosebite. 
Modelele A 1.2 Fun Power şi 

A 1.2 Fun Power Plus sunt de- 
dicate celor care doresc un su- 
net de calitate la un preţ rezona- 
bil. A 1.2 FunPower oferă 2 x 
1,5 Watt RMS iar A 1.2 Fun Po- 

wer Plus are un output de 2 x 
5 Watt RMS. Exceptând pu- 
terea lor, amândouă tipurile 
de boxe oferă conexiune la căşti, 
Bass Boostpentru un bass plin, 
Bass Reflex System pentru per- 
formanţe bass deosebite, un de- 
sign estetic şi ergonomic, con- 
troale uşor accesibile şi izolare 

magnetică. 
Blue Ridge 
International 
Tel: 01-2106828 

Deliciul sunetului de calitate. 

Sonic Solution 

Pentru producţia DVD 
Sonic Solution a anunţat 

DVD Creator versiunea 2.1.1, 

cea mai nouă versiune a 
sistemului profesional 
de producție DVD. 

Printre multele îmbu- 
nătăţiri incluse în aceas- 
tă versiune sunt posibili- 
tatea de integrare eDVD 
Web, facilitatea de Write- 

Direct pentru mărirea produc- 
DA mie 

darea video. DVD Creator 

2.1.1 permite crearea de ti- 
tluri DVD-Video care oferă 

acces la adrese Internet. 

m suportă conectivitate 

FIRST IN DVD ci pi: 
Atunci când vizionează 

un film pe un calculator co- 
nectat la Internet, utilizatorii 

pot accesa pagini web dedi- 
cate acestui film. 

Sonic DVD dispune şi de 
motorul de playback al In- 
terActual Technologies, ver- 

siunea 2.0. Datorită in- 
tegrării puternice cu 
majoritatea playerelor 
software DVD, eDVD 

formele Macintosh cât 

şi pe cele Windows. 

Wwww.sonic.com 

lomega 

Noi player-e digitale 

Iomega si I-Jam Multime- 
dia L.L.C., unul dintre pio- 
nierii produselor audio digi- 
tale, au anunţat încheierea 
unei alianţe strategice care are 
ca scop introducerea noii li- 
nii de audio playere digitale 
I-Jam, sub numele de marca 

Win-Jam şi I-Jam. 
Cu noul player Win-Jam II, 

I-Jam L.L.C. uneşte două teh- 
nologii de vârf — PocketZip 
(lomega) şi Microsoft Win- 
dows Media Format — care 
oferă utilizatorilor muzică 
portabilă la un preţ rezonabil. 
Folosind Microsoft Windows 
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Media Player 7, noul audio 
player Win-Jam II poate în- 
registra şi rula aproximativ 
80 de minute de muzică 
pe fiecare disc de 40 MB 
PocketZip. 

Player-ul Win-Jam II, cu 
drive Pocket Zip, este proiec- 
tat pentru redarea oricărei 
melodii fără aşteptare pentru 
găsirea ei (cum se întâmplă la 
casete), download USB rapid 
şipână la 12 ore de funcționare 
pentru bateria reîncărcabilă 
Li-Ion. În plus, Win-Jam se ali- 
niază la Windows Media Rights 
Manager în ceea ce priveşte 

Noul player WinJam II. 

download-urile de muzică. 

Tornado Sistems 

Tel: 01-3127507 



Secvenţe video pe Internet 

Pinnacle Systems a prezentat 
Studio OnLine, unul dintre primele 
produse de tip consumer care ofe- 
ră o soluţie integrată pentru cap- 
turarea, editarea şi împărţirea 
secvenţelor video pe Internet. Stu- 
dio OnLine vine cu software-ul 
de editare Video Studio, uşor de 
folosit şi puternic totodată. Stu- 
dio permite utilizatorilor să dea 
viaţă secvenţelor video filmate de 
ei, prin alegerea celor mai bune 
secvenţe şi aranjarea lor în orice 
formă, cu adăugarea de titluri, 
tranziţii de scene, muzică, narare 
şi efecte speciale. 

Studio OnLine oferă o cale 
uşoară de editare a filmelor şi de 
plasare a lor pe un site Web. Ca- 
blul USB intermediază transfe- 
rul secvenţelor video pe un calcu- 
lator, software-ul Studio permite 
editarea lor profesională, iar apoi 
utilizatorii pot face upload au- 

Secvenţele preferate, acum 
pe Internet. 

tomat al acestor fişiere. Filmele vor 
fi încărcate pe net în format Real- 
Video şi Microsoft Streaming Me- 
dia, în două formate speciale pen- 
tru cei cu o conexiune dial-up şi 

cei cu o conexiune rapidă. 

a Flamingo Computers 
i D)) Tel: 01-1225041 
7 www .pinnaclesys.com 

Divertisment all-in-one 

Fujitsu Siemens şi-a extins 
gama de produse cu MULTI- 
TAINER, un device care inte- 
grează redare DVD, CD, MP3, 

acces la Internet, o consolă de 
jocuri şi un telefon. MULTI- 
TAINER reduce astfel numărul 
device-urilor multimedia pe care 

Tehnologii multimedia într-un singur aparat. 

un utilizator le deţine. MULTI- 
TAINER este dedicat utilizato- 
rilor care au nevoie de o interfaţă 
simplă pentru noile tehnologii 
multimedia şi acelora care do- 
resc un sistem exclusiv de di- 
vertisment, în afara PC-ului lor. 
Noua unitate Fujitsu-Siemens 
este bazată pe un procesor Intel 
Celeron, se conectează atât la 
un televizor cât şi la un sistem 
Hi-Fi şi este deosebit de uşor de 
utilizat datorită interfeţei sim- 

ple. MULTITAINER are drept 
configuraţie de bază un proce- 
sor Celeron la 433 MHz, 64 MB 
RAM, un harddisk de 10 GB şi 
facilități grafice cu TV-out, 
DVD, VCD şi CD-ROM. 

Noul device poate prelua o 
gamă largă de servicii multime- 

dia, online şi telefonice precum 
şi conţinut incluzând DVD, Vi- 
deoCD, CD-uri cu date şi de 
muzică, fişiere MP3, publicare 
de fotografii, e-mail, acces Inter- 

net, jocuri, funcții de telefon/fax/ 
robot, video-mail şi videocon- 
ferințe. MULTITAINER va fi 
livrat având integrat un modem 
V.90 de 56,6 Kbps. 

a Fujitsu-Siemens 
9 Tel: 01-3129528 N 

VLP-CS2 VLP-CX1 VLP-CS10 

Videoproiectorul, tehnologie de vârf în multimedia, este 
instrumentul de care aveţi nevoie, de la promovarea propriei 
imagini, până la perfecționarea profesională a angajaților 
dumneavoastră. 

Pentru întreg mapamondul, imaginea înseamnă SONY! 

Din acest an, ProVision reprezintă în România și compania SONY 
pentru videoproiectoare. 

Până la sfârșitul acestui an, ProVision vă oferă, 
la PREȚURI PROMOȚIONALE, videoproiectoarele SONY: 
VLP-CS2, VLP-CX1, VLP-CS10! 

ProVision 
Create your own network vision 

p-ta Alba luba, nr 8, bLi7, sc 3, et 2, ap 50-52, sector 3, București, 70700 România 
tel: (01) 321.1568, .3749, .2462, .1496, fax: (01) 323.6570, provision(2pro.ro 

pentru detalii, vizitaţi www.pro.ro 



Lockdown 2000 v7.0 

Lockdown 2000 a fost creat pentru a avea grijă de noile 
facilităţi de securitate din Windows 95, 98 şi NT. De cele mai 
multe ori, când un hacker se conectează la calculatorul dumnea- 

voastră, o face fără a lăsa vreo urmă. Hacker-ii accesează 

A LockDown 2000 +7.0.0.2 - 0 share connection[(s) 

File View Help 

4 e 
Cptianis Lagz Tracker Update Help Unlock 

Î] Net tis | Shares | Share Connections | Former Share Connections | Utilities | 

-=| Information ]=- 

== LockDown 2000 +7.0.0.3 - Fri, Sep 22, 2000 - 12:41 PM PST == 
:: Trojan network connectivity check enabled. 
:: Auto Trojan scan is activated. 
:: Nuke protection disabled. 
:: ICQ Nuke protection disabled. 

„Troian Scanner: pg ] „Ace | 
| y i | 

| „IC ues Trei: „ah/et/ON. îi | 
. — za iai = 

| 
| 

9 days remaining. 

*UNREGISTERED* 

—— 4] s Save Information Log | 

 Eaopiene.| 3 Clear Information Log iul 

- ÎNumber « of current users: 0 

Autori race: note 

Disconnect mode; [OFF] 

calculatoare personale sau din birouri în fiecare zi, de cele mai 
multe ori cu ajutorul unei simple comenzi din Windows. Chiar 
dacă sistemul este protejat de o parolă, un hacker poate intra. 
Lockdown 2000 intervine şi acționează ca un firewall între 
PC-ul dumneavoastră şi Internet. Dacă oferiţi acces altor cal- 
culatoare pe calculatorul dumneavoastră, Lockdown 2000 va 
crea log-uri şi va raporta cine s-a conectat, când şi ce a făcut pe 

sistemul dumneavoastră. 
Programul poate scana harddisk-ul pentru a identifica posi- 

bilii troieni rezidenţi aici şi poate interzice accesul de la anu- 
mite adrese IP. 

3Dnomaad 1.5 

3Dnomaad 1.5 reprezintă o unealtă destinată creării, randării 
şi animației de scene 3D. Programul reprezintă o cale uşoară 

de creare de logo-uri 3D sau butoane 3D destinate îmbogățirii 
paginilor web. Programul vă permite crearea de elemente 
grafice cu diferite forme şi texturi, precum şi efecte de lumină. 

Cunent view. 

Si 

ii ed, 

o oo loco + 

Interfața programului este simplă, în plus vă stă la dispoziţie 
şi o secţiune de help care vă va ajuta să vă descurcați mult mai 
uşor cu acest software. 
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Soft Mp3&Wav Player 

Aplicația a fost gândită ca o demonstraţie pentru ActiveX 
controls 3D Active Button Magic şi Active MP3&WAV 

Player, produse de Mediasoft. Aplicația este freeware şi, după 

cum spune şi numele este un program dedicat rulării de fişiere 

WAV şi Mp3, în timp ce sunt afişate şi tag-urile pieselor 
rulate. Playback-ul mp3 este bazat pe motorul Xaudio, folosit 

“0 MultiMedia Soft (http: 2/vevew.multimediasoft.com) 

POP MPICWAV Player 
| mo00:0 104:02:490) 

Queen-Un.mp3 

22050 Hz 

| Set a playing range [in seconde) 

. | Vad o creatii 

în acest moment în toată lumea. Interfața programului este 

plăcută, tocmai datorită folosirii programului 3D Active 
Button Magic care permite îmbunătăţirea oricărei interfațe 

prin realizarea uşoară de butoane 3D. 
Dacă achiziţionaţi unul dintre programele mai sus menţio- 

nate vă va fi oferit şi codul sursă al acestui player. 

DART Pro 98 

DART Pro 98 (Digital Audio Restoration Technology) este 
un program dedicat restaurării înregistrărilor audio. Cu ajutorul 
acestei aplicaţii puteţi înlătura perturbațiile audio cum ar fi 
click-uri sau sunete cauzate de zgârieturi pe materialele audio 
iniţiale (discuri, casete), zzomote de fond sau apărute din cauza 
deteriorării mediilor iniţiale (casete, de exemplu) precum şi ca 
urmare a alteraţiilor conținutului în armonice al sunetului. 
Programul poate fi folosit chiar şi de începători, având o 
interfață intuitivă şi multe setări care sunt atât automatizate 
(pentru începători) sau manuale (pentru cei care cunosc prelu- 
crare audio). De asemenea, DART Pro 98 permite înregistra- 
rea, rularea şi restaurarea materialului audio. Şi, nu în ultimul 
rând, dacă sistemul dumneavoastră este prevăzut cu un drive 
CD-R vă permite înregistrarea propriului CD. 
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Eveniment 

Scop Computers 

ScopQwork2000 
Scop Computers a organi- 

zat în perioada 5-7 octombrie 
expoziția scop(awork.2000, 
manifestare aflată la a patra 
ediție consecutivă. Expoziţia 
s-a desfăşurat la Centrul de 

Conferinţe ROMEXPO. Scop 
(Qwork a avut o semnificație 
deosebită, pentru că în acest 
an grupul de firme Scop a 
aniversat un deceniu de activi- 
tate pe piaţa IT din România. 
Ca în fiecare an, Scop(0work 
a prezentat cele mai noi soluţii 
şi produse ale partnererilor 
Scop: servere, stații de lucru, 

notebook-uri Compaq, stații 
de lucru, notebook-uri şi copia- 
toare Toshiba, suita de pro- 
duse „,2000” lansate în acest 

an de Microsoft, impriman- 
tele personale Kyocera, soluții 
complete de networking 
CISCO şi 3Com, ultimele ver- 

siuni ale produselor Inprise şi 
Computer Associates, fibra 
optică şi elemente de cablare 
structurată AMP, produse 
Xircom şi echipamente de co- 
municare RAD. Şi, tot ca în 

fiecare an, s-au lansat noi co- 

laborări. Una dintre ele a fost 
cea cu firma Vidar, producă- 
toare de scanere şi cealaltă cu 
firma TRITON, producătoare 
de cabinete. În afară de 
prezentările de produse, 
reprezentanţii companiilor 
partenere din ţară au susținut 
şi o serie de workshop-uri. 
Acestea au fost susținute de 
Advanced Network Techno- 
logies, Bit Soft, CG&GC, Ci- 
nor, Infocib Soft, Maguay Im- 
pex, MB Distribution, Net 
Consulting, ProVision, Total 
Soft şi Tricorp Electronics. 
Din partea companiilor parte- 
nere externe au participat 
domnul Christian Heinrich 
(Toshiba Notebooks), Tanigu- 
chi Sho (Kyocera), Anthony 
Blencowe (Toshiba copia- 
toare), Peter Sandberg (Vidar 
Systems), Thierri Hillewaere 
(Kofax), Melanie Zuccarini 

(Procom Technologies) şi Tih- 
no Strbac (Extreme Network). 

Informații: 
(î Fe Computers 

Tel: 01-2316578 

Allied Telesyn 

„Simply connecting the IP world” 

Conducerea companiei 
Allied Telesyn, reprezentată 
de domnul Miodrag Sundic, 
vicepreşedinte al diviziei de 
vânzări în Europa, şi domnul 
Andreas Beierer, director de 

marketing pentru Europa Cen- 
trală şi de Est, a fost din nou 
prezentă în România, cu oca- 
zia unei conferințe de presă or- 
ganizată de firmele Genesys 
Software şi Tornado Sistems 
în data de 27 septembrie. 

Conferinţa de presă a avut 
drept scop prezentarea re- 
zultatelor obţinute de aceas- 
tă companie, planurile sale de 
viitor şi direcțiile de dezvol- 
tare, precum şi prezentarea 

celor mai noi tehnologii şi pro- 
duse Allied Telesyn. Sloga- 
nul companiei a fost schimbat 
în „Simply connecting the IP 
world” ceea ce arată dedica- 
rea totală a companiei acestui 
concept de reţea IP. Printre 

cele mai interesante anunţuri 
au fost fără îndoială cel care 
a prezentat noua familie de 
switch-uri de mare performan- 
ță (Layer 3), numită Rapier. 
Bazată pe cea mai nouă teh- 
nologie de integrare ASIC, 
această familie de switch-uri 
Fast Ethernet utilizează expe- 
riența dovedită de Allied Te- 
lesyn de livrare a soluţiilor 
de switching în arhitectura 

Prezentare Allied Telesyn la „U Business Center”. 

non-blocking, wire-speed IP, 
cu link-uri opţionale Gigabit 
şi conexiuni directe WAN. 

Una dintre noutăţi a consti- 
tuit-o şi noua familie de rou- 
tere AT-AR740, având la ba- 

ză succesul şi performanțele 
înregistrate de AT-AR720. 

Genesys Software 
(4) Tel: 01- 2420542 

Www.genesys.ro 
Tornado Sistems 
Tel: 01- 3127507 
www.tornado.ri 

Comrace 

De curând, ComRace Com- 

puters a lansat în premieră pe 
piaţa din România noul Com- 
Race Elite 2000 — o soluţie ac- 
cesibilă, ideală pentru profe- 
sionişti, entuziaşti sau jucători 
împătimiţi. Pachetul include 
în primul rând puternica stație 
de lucru ComRace Elite 2000 
— computer din ultima gene- 
rație, echipat cu două proce- 
soare Intel Pentium III la 733 
MHz şi 256 MB RAM, con- 
struit pe noua platformă MSI 
694DPro ATX, harddisk de 

15 GB cu 7.200 rpm, placă 

Erată 
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grafică 3D GeForce256 cu 32 
MB, placă de rețea 10/100 
Mbps, kit multimedia, cu fa- 
cilități de administrare şi po- 
wer management conforme 
cu ultimele standarde din do- 
meniu şi cu Microsoft Win- 

dows 2000 preinstalat. Su- 
plimentar, utilizatorul poate 
opta pentru Microsoft Office 
2000, binecunoscuta suită 

de aplicaţii ce rezolvă prin- 
cipalele nevoi de comunica- 
re şi procesare a informației 
dintr-un birou modern. Re- 
marcabilă este şi posibilita- 
tea de upgrade a sistemului 
de stocare a datelor cu alte 
harddisk-uri ATA 100, prin 
conectarea lor la controlerul 

În numărul 10/2000 al revistei noastre, au apărut mai multe erori, pentru care ne 

cerem scuze şi le corectăm aici. 
În cadrul articolului „Reţea la etajul 2”, de la pagina 48, a apărut un tabel de trei 

ori. Tabelele corecte le găsiţi pe CD-ul din acest număr, în format Excel, la rubrica 
Offline. În cadrul actualităților, la pagina 12, la ştirea referitoare la lansarea harddisk- 

ului Quantum Fireball Plus AS, firma care îl distribuie este Flamingo Computers, 

tel. 01-2225041, adresă de web www.flamingo.ro. 
Referitor la tabelul de plăci de bază de la paginile 72 - 73, plăcile ABIT SEG şi Soyo 

BA-+IV au posibilitatea selectării frecvenţelor din BIOS. 

Promise, integrat pe placa de 
bază, ceea ce poate transfor- 
ma stația de lucru într-un ser- 
ver entry-level, ideal într-un 
small office. 

Pentru jucătorii pasionaţi, 
ComRace Elite 2000 repre- 
zintă PC-ul pe care şi-l doreş- 

te fiecare, având integrat Ge- 
Force256, unul dintre cele mai 

puternice motoare grafice ale 
momentului. Ei vor găsi ală- 
turi de sistemul cumpărat şi 
două jocuri de ultimă oră: 
Test Drive 5 de la Accolade 
şi Wargasm de la Infogrames. 

“3 Comrace 
(3) Computers 

Tel: 01-3211818 
WWW.Ccomrace.ro 



Totul este sub control! 

Intel, logotipul Intel Inside şi Pentium sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation. 
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www.trend.ro 

Str. Popa Savu nr. 77 
Tel: 211 0190 
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Imaginează-te controlor de trafic 
aerian pe un mare aeroport 
internaţional. Zeci de avioane care 
decolează, zeci care aterizează în 

fiecare minut. Nu poți face față de 
unul singur. La fel se întâmplă și 
în cazul unei reţele de calculatoare 
dintr-o companie. 
Ca să ai tot timpul situaţia sub 
control, alege serverul Compaq 
ProLiant ML35o dual procesor 

Intel? Pentium? II 933 MHz. 
ProLiant ML35o îţi oferă cea mai 
nouă tehnologie Compaq: sloturi 
PCI pe 64-biţi, 128 MB de SDRAM 
133 MHz care poate fi extinsă până 
la 2 GB; controller SCSI Wide-Ultra2 

integrat; până la 218,4 GB capacitate 
de păstrare a datelor. 
ProLiant ML5o: un singur controlor 

pentru traficul de date din 
compania ta, o platformă pe cât 
de sigură pe atât de utilă pentru 
aplicaţii web, e-mail, print și 
gestionarea bazelor de date. 



Premii anuale 

În data de 15 septembrie a.c., 
cu ocazia decernării premiilor 
anuale Exact Software, în sala 
„On top of Bucharest” din ca- 
drul clădirii Citybank din Bucu- 
reşti, a avut loc o conferință de 

ebusiness, pachetul B(ACO este 
dezvoltat pentru lucrul în reţea 
LAN, Internet, intranet, în acest 
fel eliminându-se necesitatea de 
a avea înregistrări multiple ale 
aceloraşi tranzacţii. Principalele 
module ale acestei aplicaţii sunt 
cel de Resurse Umane, Finan- 
ciar, Relaţii cu Clienţii, Logis- 

Domnul Petre Maran prezentând noul pachet BQCO. 

presă la care au fost prezenți cli- 
enţi şi parteneri ai firmei. Odată 
cu decernarea premiilor, domnul 
Petre Maran, country manager 
Exact Software, a ținut să prezin- 
te noul pachet B(ACO, o aplica- 
ție complexă de evidenţă a re- 
surselor organizaţiei. Pe lângă o 
mai bună coordonare a activită- 
ților legate de urmărirea evolu- 
ției unei firme, datorită extinderii 
tot mai accentuate a aplicațiilor 

tică, Documente şi cel care facili- 
tează intercomunicarea cu aces- 
tea. Intregul pachet de programe 
este dezvoltat pe o bază de date 
care foloseşte tehnologia Mi- 
crosoft SQL Server. 

Informaţii suplimentare de- 
spre acest program se pot găsi la 

Vi A 

) Exact Software 

România 

YI Tel: 01-4113773 

Parteneriat Liebert Corporation 

Palatul Elisabeta a fost gaz- 
da, în data de 7 septembrie, a 

unei conferințe de presă în ca- 
drul căreia a fost anunţat parte- 
neriatul dintre MB Distribution 
şi compania Liebert. 

Liebert Corporation, unul 
dintre cei mai importanţi produ- 
cători de surse neîntreruptibile 
de curent pe plan mondial, a de- 
semnat firma MB Distribution 
ca partener pentru comercializa- 
rea UPS-urilor sale în România. 

Dupăoscurtă prezentare acom- 
paniei MB Distribution şi a rea- 
lizărilor acesteia, prezentarere- 
alizată de doamna Mihaela Goţia, 

Marketing Manager MB Distri- 
bution, aurmat prezentarea com- 
paniei Liebert şi a gamei de pro- 
duse distribuite de aceasta. 

Domnul Ray Green, Export 
Manager pentru Europa Centra- 
lă şi de Est, a subliniat poziția 

companiei Liebert, ca principal 
producător şi comerciant în do- 
meniul echipamentelor de aer 
condiționat şi echipamentelor de 
protecție la alimentarea cu ener- 
gie electrică. UPS-urile Liebert 
includ o gamă completă de pro- 
duse, în seriile PowerSure Per- 

sonal, ProActive şi InterActive, 

care oferă protecție sistemelor 
individuale sau rețelelor până la 
2200 V A, produse de înaltă per- 
formanţă şi flexibilitate din fa- 
milia UPStation GXT, oferind 

protecție în timp real până la 10 
kVA, toate împreună cu soft- 
ware-ul SiteNet pentru manage- 
mentul automat şi controlul nea- 
sistat al opririi echipamentelor 
ca urmare a întreruperii alimen- 

tării cu energie electrică. 
i MB Distribution 
Ș) 1e! 01-2300314 

7 urww.mbd.ro 
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Lansare Windows Me 

Pe 18 septembrie, la sala 
Viena a centrului de conferin- 
țe World Trade Center, a avut 
loc conferința de presă a Mi- 
crosoft România la care s-a 
anunţat lansarea noului sistem 
de operare Windows Mille- 
nium Edition. Prezentarea a 
fost începută de dl. Silviu 
Hotăran, General Manager la 
Microsoft România, care a 

punctat importanța lui Win- 
dows Me pentru piața calcu- 
latoarelor de acasă, şi a anun- 
țat şi rezultate excelente pentru 
activitatea firmei pe care o 
conduce în anul finaciar 2000 
(1 iulie 1999 - 30 iulie 2000) 
— o creştere a cifrei de afaceri 
cu 42% față de anul prece- 
dent. 

În continuare, d-nii Dan 

Bulucea şi Răzvan Baciu au 

arătat facilitățile noului sis- 
tem, pe care le-am descris în 
articolele din lunile preceden- 
te. S-a insistat foarte mult asu- 
pra segmentului țintă al lui 

Me, calculatorul de acasă, 

în contrast cu Windows 2000 
Professional, dedicat compa- 
niilor. Facilităţile multime- 
dia (entertainment, educaţie) 
prezente în Me ajută mult pe 
utilizatorii care folosesc un 
PC în scopuri distractive. 

Preţul lui Windows Me va 
fi acelaşi cu al lui Windows 
98 şi poate fi cumpărat fie ca 
upgrade de la familia 9x fie 
în versiunea retail. El este 
deja preinstalat pe nume- 
roase sisteme fabricate atât 
de companii internaționale 
cât şi de cele din ţara noastră. 

Windows Me nu va fi loca- 
lizat, din cauza dimensiunilor 

MICI ale pieţei căreia i se adre- 
sează, în țara noastră (circa 

10% din PC-uri sunt cumpă- 
rate pentru acasă). 

) Microsoft România 

(3) Tel: 01-2036161 
rw. microsoft.com/ 

romania 

TechNet 

Microsoft România a or- 
ganizat o nouă întâlnire în ca- 
drul sesiunilor trimestriale 
TechNet dedicate profesio- 
niştilor IT, la centrul de confe- 
rințe Romexpo. TechNet este 
programul prin care Microsoft 
oferă un acces rapid şi conve- 
nabil la resursele tehnice ne- 
cesare pentru a lua decizii 
corecte privind sistemul infor- 

matic pentru gestionarea afa- 
cerilor în mediul Internet. Prin 
acest program, Microsoft ofe- 
ră specialiştilor IT resursele 
de care au nevoie pentru eva- 
luarea, implementarea, ad- 
ministrarea şi întreținerea 
platformei IT construită cu 
produse şi servicii Microsoft. 
Informaţiile oferite au un ni- 
vel tehnic ridicat, specialiştii 
IT având posibilitatea să 
obțină răspunsuri la cerințele 
lor direct de la sursă. 

Peste 1000 de specialişti din companiile româneşti de IT au 
participat la această ediție a Microsoft TechNet. 
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Eveniment 

Xerox România 

Noua serie DocuColor 2000 

În data de 15.09.2000, la 
show-room-ul Xerox din Bu- 
cureşti, a avut loc o conferin- 
ță de presă al cărei subiect 
centrala fostprezentarea noii 
serii de imprimante Docu- 

Principalele 
elemente componente ale 
imprimantelor din seria DocuColor 2000. 

Color 2000. În introducerea 
susținută de către domnul 
Petronius Secăreanu, a fost 
subliniat faptul că produse- 
Je din seria DocuColor2000 
sunt primele şi singurele de 
acest gen din lume la mo- 
mentul actual. Imprimanta 
DocuColor 2060 face parte 
din categoria celor mai ra- 
pide imprimante digitale 
color pe hârtie A4 sau A3 
din lume. Poate ajunge să 
imprime până la 60 de pa- 
gini pe minut în format full 
color A3. Modelele din se- 
ria DocuColor 2000 dispun 
de otehnologiepatentată Xe- 

Flamingo 

TOX, prin care imprimarea 
culorilor se face pe o bandă de 
tranziţie, şi apoi trecerea pe 
hârtie se realizează printr-o 
singură trecere. Acest lucru 
este foarte util atunci când 

se doreşte obținerea unei 
calități sporite a tipăriturii 
odată cu o viteză mare de 
imprimare. 

Un alt element distinctiv 
este faptul că această impri- 
mantă poate tipări pe hârtie 
cu greutatea cuprinsă între 
60 şi 280 g pe m?. Caracteris- 
ticile tehnice ale seriei Docu- 
Color 2000 au fost prezen- 
tate de către domnul Dorel 
Grigore, Production Color 
Specialist. 

Xerox România 

Tel: 01-3033534 

WWww.Xerox.com 

Contract de distribuţie regional 
cu Adaptec 

Adaptec a semnat recent 

un contract de distribuție re- 

gional (est-european) cu Fla- 

mingo International. Acordul 

întăreşte prezenţa Adaptec 

în această zonă a Europei, 

având în vedere că Flamin- 

go International va promova 

întreaga gamă de produse 

Adaptec prin propriile sub- 

sidiare din Bulgaria, Croa- 

ţia, Macedonia, Moldova şi 

Ungaria, ca şi pe piaţa din 

România. 

Flamingo International va 

fi de asemenea unul din par- 

tenerii selecționați de Adap- 
tec Inc. pentru a distribui şi 

produse RAID, în afara 
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gamei standard de produse. 

Adaptec a intrat puternic pe 

piaţa RAID prin achiziţia, 

în cursul anului trecut, a com- 

paniei DPT, un alt leader 

tehnologic în această gamă 

de produse. Prin noul con- 

tract de distribuţie, Flamin- 

go International include în 

portofoliul său noi tipuri de 

produse care complementea- 
ză cu succes celelalte linii 

de distribuție Flamingo şi 

consolidează poziția firmei 

din România şi din Balcani. 

Flamingo 
Computers 
Tel: 01-2225041 
www. flamingo.ro 
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Senorg 

Un nou director 

Senorg România a anun- 
țat schimbări în conducerea 
sa, începând cu luna octom- 
brie. Noul director general 
este domnul lulian Minea. 

Domnul Janos Kelemen, 

fostul director Senorg Ro- 
mânia, va acționa, începând 
cu luna octombrie, la Se- 
norg Ungaria, iar una dintre 
atribuţiile sale va fi dezvol- 
tarea filialei din România. 
Schimbarea de conducere a 
venit ca urmare a faptului 
că Senorg România a deve- 
nit o firmă matură, cu expe- 
riență pe piața românească, 
firma mamă din Ungaria 
considerând că poate lăsa 
această filială să se dezvolte 
independent. Senorg Româ- 

Domnul lulian Minea, noul 

director general Senorg Ro- 
mânia. 

nia s-a înfințat la sfârşitul 
anului 1998. Domeniul de 
activitate este legat de im- 
portarea şi comercializarea 
componentelor şi calculatoa- 
relor. România este a treia 
țară unde societatea Senorg 
îşi desfăsoară activitatea. 

Senorg România 
Tel: 01- 233 16 76 
Wwww.senorg.r 

Excelenţă în afaceri 

Hotelul Hilton Athenee 
Palace din Bucureşti a fost 
gazda unei prezentări susți- 
nută de firma IBM, în data 

de 20 septembrie. Prezen- 
tarea a avut drept scop adu- 
cerea în atenția celor pre- 
zenţi a celor mai noi modele 
de servere AS/400e. 

După cuvântul de deschi- 
dere, susținut de domnul 
Vladimir Aninoiu, General 

Manager IBM România, a 
urmat prezentarea echipa- 
mentelor AS/400e, realiza- 

tă de dl. Keith Rutledge, 
IBM USA. AS/400e este 
primul server de întreprin- 

dere AS/400 care utilizează 
cipuri cu siliciu şi cupru pe 
izolatori pe o singură pasti- 
lă, ceea ce măreşte perfor- 
manța de 3,6 ori față de 
tehnologia cupru simplă. 

Domnul Craig Johnson a 
prezentat în continuare stra- 
tegia AS/400, iar domnul 
Sorin Vişan, Software Group 
Manager IBM România, a 
subliniat avantajele unei afa- 
ceri care foloseşte aceste noi 
şi performante echipamente. 

IBM România 

Tel: 01-2241544 

www.ibm.com/ro 
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Culori autentice: Redau autenticitatea culorilor 

prin software-ul PictureLogic. Imaginile şterse 

sunt revitalizate printr-un contrast mărit pentru că 

PictureLogic analizează fiecare imagine individual 

pentru a determina modul de corectare a anumitor 

deficienţe. 

disponibile la: 

AGER BUSINESS TECH  AGIS Computers, 
Tel: 01 336 9317 Cluj - Tel: 064 431 817 

Bucureşti - Tel: 01 411 8444 

AREXIM 
Tel: 01 311 1676 

DocuPrint M750  DocuPrint M760 

*139' *179' 
“preţ maxim de vânzare, în lei, fără TVA 

Ani atitea 

i DocuPrint 
WI M750/ 

M760 

INNA tnmauued A a crama ornate zece dă pr rece XEROX 

COLOUR | INKJET | 

Economisesc Calitate la viteză ridicată: Asigură o calitate 

cerneală datorită sistemului color inteligent 

InkLogic: spre deosebire de produsele tradiționale 

cu jet de cerneală, echipamentele MSeries folosesc 

cartușe separate pentru fiecare culoare. Astfel, 

când o culoare se termină, nu trebuie înlocuit decât 

cartușul respectiv. 

WWW.XeroXx.ro 40(1) 303 50 00 

superioară printurilor. de 1200 x 1200 dpi, la o 

viteză ridicată, prin sistemul Express Mode. 

Faţă de majoritatea imprimantelor color cu jet de 

cerneală, Modul Express asigură o imprimare mai 

rapidă cu până la 50%, eliberând toată cerneala 

/a o singură trecere. 

COMRACE Computers COMPUTERLAND OMNILOGIC BGS RomTeamSolutions Scop Computers RTC Holding Top Edge Engineering 
Tel: 051 433 400 Tel: 01 336 7599 Tel: 01 303 3139 Tel: 01 311 0851 Tel: 01 2316590 O Tel:012205941 Tel: 051 413193 



Eveniment 

MB Dealers Meeting 

La mijlocul lunii septem- 
brie, la Drobeta Turnu-Seve- 

rin a avut loc întâlnirea parte- 
nerilor firmei MB Distribution. 

Anul acesta, întâlnirea par- 
tenerilor firmei MB Distribu- 
tion a avut o conotație spe- 
cială: se împlinesc zece ani de 
când Epson, unul dintre cei 
mai importanți producători de 
imprimante, a stabilit un par- 
teneriat cu firma Scop. Parte- 
neriatul Epson - MB Distri- 
bution durează de şapte ani, 
mai bine spus, de atunci când 
în cadrul grupului de firme 
Scop a fost înființată Matrix 
Business, devenită ulterior 

MB Distribution, speciali- 
zată în distribuţia produse- 
lor Epson. 

De aceea, la eveniment a 

participat şi domnul Siegfried 
Heimgartner, vicepreşedin- 

tele Epson Germania. 
Cu această ocazie, parte- 

nerii din rețeaua de distribuție 
MB au aflat despre cele mai 
noi produse oferite pe piața 
românească de Epson şi IBM, 
precum şi de parteneriatul cu 
firma Liebert, unul dintre cei 

mai importanți producători 
de UPS-uri. Participanții au 
avut şi ocazia de a asista 
la un test organizat de com- 
pania Liebert. Acest test a 
avut ca scop obţinerea certi- 
ficării Liebert UPS Advice 
Centre. 

Cele mai noi modele de 
imprimante Epson au fost 
prezentate de către dl. Hardy 
Nitsche, director de produs 
la Epson Germania. Dintre 
acestea, se remarcă noile im- 

primante cu jet de cerneală 
Epson Stylus Color 680, 880 

şi 980. Acestea pot atinge la 
tipărire rezoluții de până la 
2.880 dpi. În acelaşi timp, ele 
beneficiază de tehnologia 
picăturilor cu dimen- 
siune variabilă (Va- 
riable-Sized i 
Droplet Tech- 
nology), dato- 
rită căreia se 
poate mări vi- 
teza, fără să fie 

afectată cali- 
tatea tiparului. 
Modele noi au * 
fost prezentate 
şi din gamele de 

? a . 

imprimante la- Noua imprimantă Epson Stylus Color 880. 

ser, scanere şi camere digi- 
tale. 

Lansarea noilor produse 
a fost completată de prezen- 
tarea campaniilor de mar- 
keting şi promovare a vân- 
zărilor, care vor avea rolul de 

a creşte vânzările produselor 

Distribution. 

CHIP: Foarte mult timp, 

numele MB Distribution a 

fost asociat cu numele Ep- 

son. Cum modifică noile 

parteneriate cu IBM, respec- 

tiv Liebert activitatea fir- 

mei? 

I. C.: Din 1993 până în 

1999, MB a distribuit doar 

imprimantele Epson. Apoi 

a intervenit contractul cu 

IBM. EI s-a născut din două 

motive. Pe de-o parte, IBM 

căuta un distribuitor în care 

să aibă încredere, pe de altă 

Să 

parte, noi ca firmă am simţit 

necesitatea de a face un pas 

înainte, în condiţiile în care 

aveam o reţea de parteneri 

bine definită şi noul brand 

nu intra în conflict cu pro- 

dusele deja distribuite. 

Parteneriatul cu Liebert se 

bazează pe aceleaşi consi- 

derente şi noi credem că cele 

trei brand-uri se completea- 

ză foarte bine şi pot constitui 

baza unor soluţii eficiente 

pentru clienţii noştri. 

CHIP: Planificați să adu- 

Domnul lon Colţan, 
director general al 
MB Distribution. 
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ceți în portofoliul firmei MB 

Distribution şi alte brand-uri? 

I. C.: Deocamdată nu. Cred 

că suntem bine echilibraţi cu. 

aceste trei brand-uri şi nu do- 

rim să ne disipăm atenția. 

CHIP: Care va fi strategia 

MB Distribution în următoa- 

rea perioadă? 

I. C.: La imprimante vom 

marşa foarte mult pe laser. 

Credem că noile modele lan- 

sate recent vor avea succes şi 

că ne vor ajuta să mărim mar- 

ja de piață. Bineîneţeles că 

Epson nu doreşte să piardă 

din vedere nici piața de ink- 

jet-uri. Şi la acest capitol avem 

modele noi, care ating rezo- 

luţii de până la 2.880 dpi! 

Vom promova şi camerele vi- 

deo şi scanerele Epson. 

În acelaşi timp vom avea 

oferte bazate pe „pachete” 

compuse din produse IBM şi 

produse Epson. 

CHIP: Care au fost cele 

mai mari dificultăți cu care 

v-aţi întâlnit în cei şapte 

ani ai existenței firmei MB 

Distribution? 

Epson, IBM şi Liebert. În 
acelaşi timp, partenerii care 
au avut cel mai mare succes 
în vânzarea produselor dis- 
tribuite de MB Distribution 
au fost premiaţi. Acestea au 
fost firmele Brinel, Unit Elec- 

tronics şi IntelCAD. 

[ intervliu esti ace oo tc ME ORI N NO a Dora Ie aie 
Cu ocazia MB Dealers Meeting am pus câteva 

întrebări domnului lon Colţan, director general al MB 
I. C.: În primul rând răii 

platnici, firme care nu abor- 

dează cu seriozitate aface- 

rile. De aceea noi încercăm 

să facem o selecție cât mai 

riguroasă a partenerilor cu 

care lucrăm. 

CHIP: La distribuitor 

există un anumit stoc de pro- 

duse. Încercaţi să impuneţi 

acest lucru şi la revânză- 

tori? 

I. C.: În general, politica 

noastră nu este coercitivă, 

deci nu impunem nici acest 

lucru. Însă firmele cu care 

avem contract de colaborare 

beneficiază de anumite ter- 

mene de plată, care le creea- 

ză şi posibilitatea de a îşi 

forma stocuri de produse. 

Dar în general termenele 

de livrare cu care lucrăm sunt 

foarte mici. Numai în situații 

excepționale se poate întâm- 

pla să nu avem produse. Un 

produs poate ajunge în orice 

punct din țară în maxim o zi. 

CHIP: Vă mulțumim. 

Zsolt Bodola LI 
A, 
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Noutăţi editoriale 
€ 

Continuăm prezentarea cărților dedicate domeniului 
nostru, care ne-au atras atenţia şi care sunt prezente în 
librăriile din ţară. 

MCSE: Elemente fundamen- 

tale ale reţelelor de calcula- 
toare — Ghid de studiu 

James Chellis et al. 

Cartea deține subtitlul „Totul 

despre examenul de rețele de 
calculatoare”, care, împreună cu 
aconimul MCSE (Microsoft Cer- 
tified System Engineer) lămu- 
reşte din start scopul lucrării: 
ajutorul în pregătirea pentru 
examenul de reţele din cadrul 
examenelor necesare pentru 
obținerea titlului de MSCE. Insă 
lectura cărții ne îmbogăţeşte 
cunoştinţele referitoare la hard- 
ware-ul şi software-ul care se 
foloseşte într-o rețea bazată pe 
Windows, şi personal o reco- 
mand oricui doreşte să ştie mai 
mult despre reţele în general, 
mai ales pe partea hardware. 

Mese: A, ELEMENTE FUNDAMENTALE %E SS ALE REȚELELOR 
DE CALCULATOARE 
Ghid de studiu 

| "i 19MES Curitis 

CHARLES PERKINS 
MAȚINEW SISEBC 

Deoarece practic nivelul de in- 
formaţie necesar pentru înţele- 
gerea noţiunilor expuse este 
zero, cei interesați de reţele vor 
găsi într-un singur loc tot de ce 
au nevoie. Există chiar o anexă 
ce se ocupă de componente ale 
PC-ului, placa de bază şi hard- 
disk-ul, dar care desigur nu poate 
suplini aici o lipsă a cunoştin- 
țelor despre hardware-ul unui PC. 

Structura este realizată după 
capitolele prezente în examen, 
ea începe de la topologii şi ter- 
mină cu depanarea reţelelor, 
trecând prin configurare şi ad- 
ministrare. Un capitol separat 
se ocupă de protocoalele folosite 
în reţele. Fiecare capitol se ter- 
mină cu un chestionar ce conţine 
întrebări de tipul celor ce apar în 
testul MCSE, răspunsurile gă- 
sindu-se la sfârşitul cărții. Sin- 
gurul punct negativ este faptul 

că informaţiile referitoare la fir- 
mele ce asigură efectuarea exa- 
menului sunt cele pentru SUA, 
şinu cele pentru România. Opţio- 
nal, această carte, ca şi următoa- 
rea, este însoţită de un CD, pe 

care găsim un program de testare 
a cunoştinţelor asemănător cu 
cel rulat la examenul MCSE, 
CD care poate fi comandat se- 
parat la Editura All (60.000 lei). 

Pagini: 558 
Data apariţiei: 2000 

Preţ: 189.000 lei 

MCSE: TCP/IP pentru NT 
Server 4 — Ghid de studiu 

Todd Lammle et al. 

Din nou o carte care ajută în 
primul rând la obţinerea certifi- 
cării MSCE, ea poartă şi subti- 
tlul „Totul despre examenul de 

MCSE de lucru în reţea Micro- 
soft TCP/IP pentru NT Server 
4”. Grupul țintă este ceva mai 
restrâns decât al lucrării prece- 
dente şi este compus din viitorii 
sau actualii administratori de 
rețele Windows NT. Majoritatea 
informaţiilor din carte sunt va- 
labile şi pentru Windows 2000, 
mai ales că este posibilă obți- 
nerea certificării pe NT Server 4 
şi apoi, printr-un examen de 
upgrade, şi a celei pentru Win- 
dows 2000 Server. 

Cartea conţine descrierea pro- 
tocolului TCP/IP, a rezoluţiei de 
adrese IP, a numelui de host, apoi 
continuă cu protocoalele Net- 
BIOS şi DHCP, WINS şi SNMP. 
Se oferă şi un ghid pentru conec- 
tivitatea în medii eterogene, dat 
fiind faptul că multe firme au şi 
servere care lucrează cu alte sis- 
teme de operare în afara celor de 
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la Microsoft. Capitolele se ter- 
mină cu întrebări recapitulative 
din conţinutul lor. 

Şi cartea de față, ca şi cea 
precedentă, beneficiază de o ca- 
litate a scrisului, informaţia, deşi 
nu simplă, fiind uşor de înţeles. 
Trebuie spus că ele sunt tradu- 
ceri ale originalelor apărute la 
prestigioasa editură americană 
SYBEX. 

Pagini: 528 
Data apariţiei: 2000 

Preţ: 159.000 lei 

Calculatoare. Elemente funda- 
mentale de structură. Iniţiere 
în utilizarea PC-urilor 

Gheorghe Dodescu et al. 

Cea dea treia carte din colec- 
ţia „Software/Hardware” a Edi- 
turii All pe care v-o prezentăm 
este împărțită în două, cele două 
părţi fiind cele din titlu. Astfel, 
în capitolele din „Elemente de 

structură” ni se arată partea teo- 
retică care stă la baza funcționă- 
rii calculatorului, bine detaliată 

CALCULATOARE 
ELEMENTE FLINDAMENTALE 
DE STRUCTURĂ. 
INIȚIERE ÎN LITILIZAREA 
PC-URILOR 

din punct de vedere matematic 
şi logic. Se începe cu arhitec- 
tura sistemelor de calcul şi cu 
sistemele de operare, se con- 
tinuă cu bazele aritmetice şi 
logice ale calculatoarelor nu- 
merice şi se încheie cu descrierea 
circuitelor logice, a blocurilor 
funcționale şi a microproce- 
soarelor. Cea de a doua parte, de 
iniţiere în utilizarea PC-ului, 
prezintă comenzile uzuale ale 
MS-DOS şi Norton Comman- 
der 5.0, precum şi cu „interfețele 
grafice” Windows 3.1, 95 şi 98. 
Există şi o zonă dedicată învă- 
țării lucrului cu câteva utilitare 
din programul Norton Utilities. 

Deşi ambele părți în sine sunt 
bine realizate, îmbinarea dintre 
ele nu este cea mai fericită, pen- 
tru că un începător fără cunoş- 
tinţe bune de matematică (sau 

care a uitat matematica din li- 
ceu) va fi speriat de formulele 
din prima parte. Astfel, lucrarea 
este utilă celor care au un back- 
ground matematic şi care doresc 
să facă primii paşi în lumea PC- 
urilor, deoarece partea a doua se 
ocupă de software-ul de bază al 
unui PC, sistemul de operare. 

Pagini: 360 
Data apariției: 2000 

Preţ: 99.000 lei 

Sisteme de programe orien- 
tate pe obiecte 
Daniela Săraru, Anca Ioniță 

Din titlu deducem că este 
vorba de o carte dedicată pro- 
gramatorilor ce doresc să înve- 
țe sau să treacă la OOP (Objec 
Oriented Programming) sau 
utilizatorilor ce vor să înțelea- 
gă tehnologia OO; necesită deci 
un nivel avansat de cunoştinţe. 
Autorii spun că este destinată 
studenților care urmează cursuri 
de programare orientată pe obiec- 
te, ingineria sistemelor de pro- 
grame şi sisteme informatice cu 
arhitectură deschisă, precum şi 
cursuri de C++. 

Ea are trei părţi, „Dezvol- 

tarea sistemelor de programe 
utilizând tehnica modelării 
obiectuale”, „Implementarea 

sistemelor de programe în lim- 
bajul C++” şi „Dezvoltarea 
aplicaţiilor distribuite în tehno- 
logie CORBA”. 

Vom găsi o mulțime de 
scheme şi de linii de cod care 
ajută la înţelegerea conceptelor 
descrise. 

Pagini: 328 
Data apariţiei: 2000 

Preţ: 119.000 lei 

Daniela 

Anca de 
Daniela 

Ionita orientate 

Toate aceste cărți pot fi 
comandate la Editurile All, 
tel: 01-4022620, e-mail: 
infoQall.ro, comenziall.ro, 
web: www.all.ro. 
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„Oferim calitate 
ridicată şi preţ scăzut” 
CHIP a discutat cu d-na Diane Chang, Vice General Manager la Acorp Electronics Corpora- 

tion, unul din primii zece fabricanți de plăci de bază din Taiwan. 

CHIP: Mai întâi vă rugăm să faceți o 
prezentare a firmei Acorp şi apoi să ne 
spuneţi cum a început afacerea în 
România. 

Diane Chang: Taiwan-ul deține cir- 
ca 83% din industria producătoare de 
plăci de bază. In aceste con- 
diţii, principalii producători 
de plăci de bază trebuie să 
facă echipă de afaceri cu fir- 
mele taiwaneze. 

Firma Acorp Electronics a 
apărut în momentul potrivit, 
respectiv septembrie 1994, şi 
prin politica de calitate pe 
care a promovat-o a ajuns 
repede să aibă parteneri de 
renume ca Intel, VIA, Win- 
bond, Hitachi, ALi, AMD. 
Acum s-a ajuns la o distribu- 
ție regională a produselor 
noastre de 30% în Asia, 35% 
în Europa, 20% în America 
de Nord, 15% în alte zone. 

Principalele produse ale 55% 
firmei Acorp sunt plăcile de _ 
bază. Plăcile noastre pentru 
procesoare Pentium III sunt 
în mod deosebit recunoscute 
în Statele Unite, Comunitatea Statelor 
Independente, Orientul Mijlociu, Italia 
şi India. Pe lângă acestea, producem 
memorii, plăci grafice, plăci de rețea, 
modemuri, modemuri ADSL. In viitor, 

vom introduce în fabricaţie şi alte pro- 
duse, cum ar fi set-top box-urile. Acestea 
sunt echipamente entry-level pentru 
acces la Internet, permiţând persoanelor 
mai puțin inițiate să acceseze reţeaua 
pentru a face browsing simplu, să trimită 
e-mail-uri utilizând un televizor obişnuit, 
fără să fie nevoie să-şi cumpere un calcu- 
lator; deci sunt aparate foarte populare şi 
uşor de utilizat de către oameni cu vârste 
diferite, care nu trebuie să ştie să uti- 
lizeze calculatorul, dar cărora le place 
Internetul sau care pot astfel să-şi facă şi 
cumpărăturile prin comerțul electronic. 

Colaborarea cu firma International 
Computers Group a început acum şase ani 
şi partenerul nostru din România a devenit 
tot mai puternic, deşi mulţi distribuitori au 
dispărut de pe piaţă. Aceasta se datorează 
în principal calității excepționale a pro- 
duselor Acorp şi a preţului scăzut pe care 
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-na Diane Chang, Vice 
Electronics Corporation. 

acestea îl au. De asemenea, firma ICG are 
un bun management şi o echipă bună de 
specialişti care, cu suport din partea firmei 
Acorp au reuşit să formeze o echipă de 
service eficientă, reducând foarte mult tim- 
pul de reparaţie a sistemelor cu compo- 

ua i) 

nente Acorp. Există o legătură on-line cu 
specialiştii din Taiwan pentru a afla ul- 
timele noutăți, astfel, tot ceea ce se întâm- 
plă la departamentul tehnic de la Acorp este 
transmis în România la departamentul teh- 
nic de la ICG. În aceşti ani, inginerii spe- 
cialişti ai ICG au fost la specializare în 
Taiwan, îmbunătăţindu-şi nivelul de 
pregătire în domeniu şi aflând ultimele 
noutăţi despre produse, alteori specialiştii 
din Taiwan au venit în România, colabo- 
rarea fiind foarte bună. 

CHIP: Care este orientarea produc- 
ției Acorp considerând apariția noilor 
procesoare low cost de la AMD? 

Diane Chang: Ca fabricanți de plăci 
de bază, trebuie să urmăm evoluția ofer- 
tei marilor producători de procesoare. 
Aşa cum Intel îşi orientează producția 
spre procesoare Socket 370, se pare că şi 
AMD va înlocui Slot-ul A cu Socket-ul 
A. Producţia noastră trebuie să urmeze 
aceste schimbări. 

CHIP: Care este prezența Acorp în 
restul Europei Centrale şi de Est? 

Diane Chang: Acorp este bine repre- 

General Manager la Acorp 

zentată în Europa de Est, fiind un brand 

foarte popular în Rusia, Ungaria, Bul- 
garia, Polonia, Cehia şi România. În 
unele din aceste ţări, Acorp deţine între 
60 şi 70% din piață. In Rusia deținem 
25 - 30% din piaţa de plăci de bază. 

Exportăm foarte mult în Egipt, 
Arabia Saudită, Iran şi în Ori- 
entul Îndepărtat. 

CHIP: Cum vedeți poziția 
Acorp pe piața românească? 

Diane Chang: Increderea 
în produsele noastre este sus- 
ținută excelent de revista CHIP 
Magazine din Taiwan/China. 
Dorim o colaborare cât mai 
bună şi cu revista CHIP Com- 
puter Magazin din România. 
Anul trecut am participat la 
testul comparativ de plăci de 
bază cu produse sample tri- 
mise direct din Taiwan şi sun- 
tem bucuroşi să constatăm că 
produsele noastre apar me- 
reu în topul revistei la rubrica 
Best Buy. 

Am venit în România pen- 
tru a studia cât mai bine piaţa 
de aici. Trebuie să cunoaştem 

dorinţele consumatorilor locali, aşa încât 
Acorp să poată oferi produse cât mai 
bune, adaptate necesităților pieţei. Vrem 
să ştim cât mai multe despre părerea 
românilor, sugestiile lor referitoare la pro- 
dusele noastre, şi să transmitem aceste 
informaţii serviciilor noastre de market- 
ing aşa încât să vă putem oferi produsele - 
pe care le doresc utilizatorii, prin toate 
canalele noastre de distribuţie. 

CHIP: Ce veţi face în viitor referitor 
la adaptarea la piaţa din România? 

Diane Chang: ICG este partenerul 
nostru pe termen lung. Avem încredere 
unii în alţii şi vom produce cât mai multe 
plăci de bază care să ţintească pe cât se 
poate de bine piața din România. Vom 
investi mai mult în infrastructură, mar- 
keting şi publicitate. În ultimii trei ani 
s-a simţit o creştere economică în Româ- 
nia, dar acum toată lumea aşteaptă re- 
zultatele alegerilor generale din noiem- 
brie. Este un moment în care poporul 
român îşi va alege viitorul. 

CHIP: Vă mulțumim. 
Vasile Prodan [Ă 
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„itm de creştere 

necesar: 50-60% pe an” 
În luna octombrie, Genesys Software a organizat 

„Genesys Days”, un eveniment dedicat partenerilor 

săi. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu domnul 

Sorin Baltag, General Manager Genesys Software, 

despre noutăţile prezentate la acest eveniment, pre- 

cum şi despre activitatea companiei din acest an. 

CHIP: Care sunt ultimele noutăți de la 
Genesys? 

DI. Baltag: Noutăţile sunt multe şi aş 
vrea să încep cu cele care privesc colabora- 
rea noastră cu AMP. Până acum eram dis- 
tribuitori AMP, centru de training AMP 
autorizat (din primăvară) şi Authorized Net 
Connect Installer. Dar am primit şi titula- 
tura de Master Distributor, titulatură care 
apare pentru prima dată în România. Acest 
lucru înseamnă că AMP ne va furniza nouă 
toate produsele, pentru toți reseller-ii, dis- 
tribuitorii, subdistribuitorii din România. 
Tot la capitolul networking au fost prezen- 
tate la Genesys Days produse Cyclades, 
foarte interesante pentru ISP, destinate 
noilor fluxuri digitale pe care le furnizează 
acum Romtelecom. Au fost prezentate şi o 
serie de router-e Motorola, high-end, de 
mare performanţă. Unele dintre cele mai 
interesante produse prezentate în cadrul 
acestui eveniment au fost cele de la Allied 
Telesyn, care au lansat o nouă familie de 
switch-uri Layer3, familie numită Rapier. 
Şi familia lor de router-e s-a extins foarte 
mult, ajungând la 15 modele diferite, cu 
facilități foarte avansate, la un preţ deosebit 
de bun, aşa cum ne-a obişnuit Allied Tele- 
syn. În ceea ce priveşte software-ul, noi am 
fost cunoscuţi întotdeaua pentru produsele 
SCO. Acum SCO a fuzionat cu Caldera pe 
partea de servere, rămânând însă separată 
divizia de Tarantella. Am prezentat în pre- 
mieră prima instalare de cluster, non stop 
cluster. E vorba de servere cu mai multe 
noduri, deci practic mai multe servere, 3, 5, 
7 servere care asigură funcționarea neîntre- 
ruptă a aplicaţiilor, şi sistemul de operare 
care poate să facă acest lucru la această oră 
este SCO Unix Ware 7.1. La Genesys Days 
am prezentat acest lucru pe echipamente 
Compaq. Am avut şi prezentări Citrix. Soft- 
ware-ul acestei companii asigură, de exem- 
plu pentru Windows 2000, facilități pe care 
acesta nu le oferă, cum ar fi protocolul ICA. 
Demn de menţionat — am început şi 
distribuţia de noi produse Linux Slack- 
ware. 

CHIP: Ce credeți despre Linux în 
România? 

DI. Baltag: Cred că cererea este mai 
mare de la an la an. E un fenomen de masă, 
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în toată lumea. Şi dacă preţurile 
sunt acceptabile, atunci oame- 
nii cumpără pachete, deoarece 
obțin aşa şi manualele şi im- 
plicit suport tehnic. Legat de 
acest lucru, vom organiza în cel 
mai scurt timp şi cursuri de 
Linux, pe care noi le conside- 
răm foarte utile. 

CHIP: /n ultimul an ați mai 
obținut o serie de certificări 
importante. Care sunt ele? 

Dl. Baltag: Da, în primul 
rând la AMP am avut cel mai 
mult de lucru pentru că a trebuit 
să luăm certificarea de Authorized Training 
Center şi aici a fost nevoie să avem un 
trainer autorizat şi suntem astfel singura 
țară din Europa de Est care are un trainer 
propriu. Ei ne-au vizitat şi autorizat sala de 
training. Toate cursurile de anul acesta au 
fost un succes, având peste 70 de 
participanţi. Apoi suntem Authorized Net- 
work Installer şi Autohrized Business Part- 
ner AMP. Alte certificări au fost legate de 
Allied Telesyn, de la care am primit titlul de 
Business Partener 2000. Apoi, legătura cu 
Citrix ne-a impus să devenim şi parteneri 
Microsoft şi, în scurt timp am devenit Mi- 
crosoft Certified Solution Provider. De 
asemenea, suntem şi Authorized Certified 
SCO Center, şi aici avem doi oameni 

autorizați să susțină aceste cursuri. Dar 
certificarea care a implicat toată firma, tot 
personalul ei, a fost ISO 9001. De aseme- 

nea, am obţinut şi autorizările CCAS şi 
ROMCAS, care ne permit să participăm la 
licitaţii pentru ministerul de Interne, res- 
pectiv cel al Apărării Naţionale. 

CHIP: De curând v-aţi mutat sediul în 
Platforma Pipera. Care sunt beneficiile 
acestei mutări? 

DI. Baltag: In primul rând, suntem toți 
împreună. Aveam trei sedii în Bucureşi şi, 
deşi aveam un intranet bine pus la punct, 
comunicarea era totuşi dificilă. Pipera este 
o zonă care se dezvoltă şi va deveni poate un 
parc industrial. Beneficiul cel mai mare 
este posibilitatea unei organizări mult mai 
bune. 

CHIP: Cum apreciați evoluția pieţei 
de IT româneşti în anul 2000? 

Domnul Sorin Baltag, General Manager 
Genesys Software. 

DI. Baltag: A fost un an destul de greu. 
Poate că acum, în toamnă, se va schimba 
câte ceva. Anul acesta au existat, din pă- 
cate, foarte puţine proiecte mari. Probabil 
pe ansamblu piața românească va avea o 
creştere în jur de 10%, însă la o piaţă de 25- 
30 de milioane de dolari, dacă creştem cu 
acest procent, avem toate şansele să ajun- 

gem Ungaria sau Polonia în 25-30 de ani. 
Nu este un ritm cel puţin necesar pieţei de 
IT. Ritmul de creştere ar trebui să se situeze 
în jur de 50-60% pe an. Un alt fenomen 
negativ manifestat pe piața românească 
este lipsa din ce în ce mai acută a 
specialiştilor. Majoritatea pleacă în Statele 
Unite sau Canada şi vom ajunge să ne fie 
foarte greu să mai găsim specialişti români, 
la noi în ţară. 

CHIP: Care credeţi să este domeniul 
cel mai dinamic al pieţei de IT româneşti? 

DI. Baltag: Networking, telecomunica- 
țiile. Rețelele de arie largă (WAN) şi mai 
ales cele locale (LAN). Aici este loc pentru 
o foarte mare creştere, care deja a început să 
se manifeste. Ritmul de creştere în aceste 
domenii îl depăşeşte clar pe cel general, al 
pieţei IT. Numai în cazul produselor Allied 
Telesyn am avut o creştere de peste 30%, 
iar ținta noastră este o creştere de 50%. Un 
alt domeniu dinamic este cel al soluţiilor 
integrate hardware şi software, dar şi cel al 
web-ului, în care concurenţa va deveni în 
curând acerbă. Numărul celor care oferă 
servicii internet a crescut enorm şi se află 
încă în creştere. 

CHIP: Vă mulțumim. 
Cătălina Lazăr [A 



ATATA d olale IL: i dă ce) 

a Praga, într-un flash 
Multă vreme, comunicarea în afaceri a implicat timpi morţi. optice din Europa. O reţea care oferă toate aplicaţiile 

Așteptarea informaţiilor și a unor aplicaţii profesionale profesionale de care aveţi nevoie, la un nivel de performanță 
performante. Acum însă, o companie schimbă regulile, pentru care nu doar încalcă regulile - ci pur și simplu le anulează. Deja 

ca afacerile dvs. să funcţioneze la viteza luminii. KPNQwest vezi lucrurile în altă lumină - nu-i așa? kpn Qwe St 
instalează cea mai rapidă și mai extinsă rețea de fibre KPNQwest. Business communications E the speed of light. 



Magazin 

1UP 
a011U 

2 UD 
2fTr LU 

IGH- SCORE 
50000 

Y în aa 
9 $ 

Pac-Man forever 

4 air 

CREDIT a3 

Calculatoare performante şi emulatoare pe măsură trezesc jocurile vechi din nou la viață. De 

la calculatorul de acasă C64 la clasicii sălilor de jocuri electronice, totul este emulat. 

e fan al calculatoarelor nu cu- 
oaşte icon-urile de jocuri din 

anii "80 şi începutul celor '90? 
Nava spațială fără nume din „Space In- 
vaders”, mâncătorul de pastile Pac-Man, 

sprințarul Mario şi al său Sonic? 
Toţi aceştia provin din lumea sălilor 

de jocuri şi a consolelor, şi şi-au găsit 
pe parcurs drumul — ca şi copii mai mult 
sau mai puţin fidele — spre calculatorul 
acelor vremuri. 

Într-adevăr, eroii acelor jocuri au ră- 
mas vii în amintirea unei întregi genera- 
ţii, însă software-ul şi hardware-ul afe- 
rent s-a vândut în cercuri restrânse ale 
cluburilor de fani sau s-a făcut schimb 
între cunoscători. 

Intre timp, valul retro se simte din ce 
în ce mai puternic: programatori inven- 
tivi traduc” aproape orice joc vechi (prin 
emulare) în lumea actuală a PC-urilor. 

Grosul hardware-ului şi software-ului 
produs între 1970 şi 1990 practic nu mai 
există, ca urmare a progresului tehnic ulu- 
itor. Şi de ce ar trebui păstrat ceva, dacă 
fiecare generație ce se succedă aduce 
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cu sine mai mult, devine mai rapidă, mai 
colorată, mai puternică? Şi aceste vechi 
componente şi programe, dacă nu au in- 
trat deja în stadiul de „descompunere”, cu 
siguranță se prăfuiesc pe undeva prin 
debarale, beciuri şi magazii, în perma- 
nență în pericol de a se pierde în condi- 
ţii nefaste. 

Vechile home-computere: 

o filă din istoria culturii 

Însă vechile calculatoare nu repre- 
zintă doar o componentă din istoria cul- 
turii sfârşitului de secol 20, ci sunt strâns 
legate de începuturile tehnologiei infor- 
maţiei. Îndeosebi automatele de jocuri 
au fost o rampă de lansare pentru idei 
revoluţionare. Grafica 3D, sunetul sur- 
round, force-feedback: toate acestea au 

existat cu mult înaintea PC-ului multi- 
media, în consolele de jocuri finanţate 
cu monede, pe care jucătorii entuziaşti 
Je hrăneau de zor. 

Transpuneri sau imitații ale jocurilor 

de succes pentru consolă, home-com- 
puter sau PC s-au lăsat prea mult aştep- 
tate, şi le lipsea nimbul operei încheiate: 
lipseau niveluri, grafica era mai puțin co- 
lorată, sunetul se reducea la un minim 

realizabil. Dorinţa de a juca pe calculato- 
rul de acasă o copie exactă a mult îndră- 
gitelor jocuri de pe consolă a rămas multă 
vreme neîmplinită. 

Vervaa izbucnit la mijlocul anilor "90, 
o dată cu Internetul. Mai întâi, atenția 
s-a îndreptat spre sistemele mai răs- 
pândite şi aşa-zise simple: la consolele 
de jocuri spre Atari 2600, Coleco Vision 
şi Nintendo Entertainment System; la 
home-computere spre C64, Apple 2e, 
computerele Atari pe 8 biţi şi spre cal- 
culatoarele MSX, mai puţin îndrăgite 
prin părțile noastre. 

Impulsionaţi de succesul inițial, pro- 
gramatori talentați s-au încumetat să emu- 
leze sisteme de joc mai mari şi complexe, 
create la sfârşitul anilor '80. In acest mod 
au luat naştere emulatoare pentru Sega 
Mega Drive şi Super Nintendo, şi pentru 
home-computerele Amiga şi Atari ST. 



Pac-Man: Clasicul din era 8 bit exis- 

tă în nenumărate variante. Fanii 

tânjesc după original. 

Anul trecut, câțiva programatori în- 
drăzneți au reuşit să „spargă” chiar şi 
console actuale, precum Nintendo 64 
sau sistemul de jocuri de automat Neo 
Geo. Până şi jocurile de pe consola de 
top de la Sega, Dreamcast, îşi vor găsi 
calea ca software pentru PC. 

Chiar şi jocurile actuale 
de automate se „sparg” 

De aceea, scena emulatoarelor se 

bagă de multe ori în aceeaşi oală cu copii- 
e pirat şi cu hacker-ii. Pentru Interactive 
Digital Software Association (IDSA), 
asociația marilor producători de jocuri 
video şi pe calculator, lucrurile sunt cla- 
re: emularea şi emulatoarele sunt cate- 
goric ilegale, atâta timp cât singurul lor 
scop constă în a utiliza jocurile de conso- 
le pe PC, fără a avea drepturile acordate 
de producători. Drept urmare, ar trebui 
obținute licenţele cuvenite de la Nin- 
tendo, pentru a putea juca pe PC „Super 
Mario” — chiar dacă modulul de joc şi 
consola au fost achiziționate legal. 

MORII SI îi PI Și | 
DX E (OXEXIXDEXEI) (DEX) 

Mario Bros: Tinichigiul lucrează pen- 
tru Nintendo NES -— şi prin emula- 
torul Nesticle şi pe alte şantiere. 

__ Această concepţie este controversată. 
In SUA, unde şi clicurile de mouse sunt 
patentabile, firma Sony întâmpină pro- 
bleme în a opri vânzarea emulatoarelor 
comerciale Bleem! şi Virtual Playstation, 
cu toate că acestea servesc în mod evi- 
dent scopului de a reda software de Play- 
station pe PC. Autorii emulatoarelor nu 
înţeleg toată această tevatură. Ei nu se 
consideră pirați, ci istorici, care menţin 
un bun cultural. Argumentul lor: emu- 
latoarele au salvat informaţii impor- 
tante, care altfel ar fi fost în pericol de a 
fi pierdute pentru totdeauna. 

Pentru fiecare sistem 

legendar există un 
emulator în internet 

Sigur este faptul că pentru aproape 
fiecare sistem de joc sau calculator de 
altădată există în Internet un emulator 
corespunzător. Chiar şi industria a reac- 
ționat pe măsură: după colecţiile de jocuri 
originale vin clasicii transformați ca ur- 
maşi pentru PC. Astfel, binecunoscutul 
Froggerţopăie între timp ca joc pentru PC, 
cu imagine texturată 3D şi sunet stereo. 

Marii înaintaşi sunt mult mai modeşti 
în ceea ce priveşte solicitările hardware. 
Chiar şi un „bătrânel” 486 este capabil să 

emuleze măcar câţiva clasici ai erei pe 8 
biți: Pac-Man, Donkey Kong, iar un C64 
emulat complet funcționează ireproşabil. 

Pentru a momi micul cerc galben mân- 
cător de puncte sau „fratele pixelizat” din 
King Kong spre platforma PC este nevoie 
numai de un singur emulator: MAME. 
„Multi-Arcade-Machine-Emulator” este 
actualmente cel mai performant proiectal 
comunității retro. MAME poate reînvia 
peste 1.000 de jocuri pentru automate. 
Pentru aceasta, sunt reunite sub acelaşi 
acoperiş emulări pentru 36 de tipuri de 
procesoare şi tot atâtea cipuri de sunet. 
Numărul sistemelor grafice emulate este 
mult mai mare, putând fi doar aproximat 
la câteva sute. 

Mulţi autori continuă 
dezvoltarea lui MAME 

Codul sursă pentru MAME poate fi 
obținut gratuit, fiecare programator in- 
teresat putând să aducă propria contribu- 
ție la documentaţia şi întreținerea vechi- 
lor automate de jocuri. Numai utilizarea 
în scopuri comerciale a lui MAME este 
interzisă. Acest model de dezvoltare de- 
schis a avut ca rezultat faptul că mulți 
programatori calificaţi contribuie la dez- 
voltarea permanentă a lui MAME. Avan- 
tajul este evident: cu toate că este realizat 
în mare măsură în ANSI-C, MAME ur- 

mează un concept orientat obiect. 

Frogger: A continuat să fie dezvol- 
tat de-a lungul anilor. Insă nici un 
urmaş nu a atins şarmul versiunii 
2D de altădată. 

Unii clasici nu mai 
rulează decât pe 
calculatoare rapide 

Pentru emularea unui joc nu este ne- 
cesară scrierea întregului cod al progra- 
mului pentru emulare, deoarece părţi 
mari se pot refolosi. 

De exemplu, un autor, care doreşte să 
adauge un joc de automat în MAME, 
trebuie să se confrunte numai cu structuri 
şi date din MAME şi să programeze o 
parte specifică pentru respectivul joc, 
aşa-numitul „driver”. Astfel, programa- 
torul economiseşte destul de mult timp. 

Modelul driverelor nu împiedică fap- 
tul ca multe jocuri, care sunt emulate în 
MAME, să ruleze doar parțial, respec- 
tiv numai pe PC-uri high-end. De noto- 
rietate în sens solicitărilor mari în pri- 
vința hardware-ului sunt jocurile care au 
apărut târziu pe respectivele platforme. 

Motivul: cu cât programatorii îşi stă- 
pânesc mai bine sistemul, cu atât îi incită 
limitele hardware-ului existent. Legendar 
în acest sens este bătrânul software C64, 

Uuauaq 
HALOH 
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Ca pe vre- 
muri: Mesajul 

de pornire al lui 
Amiga 500 pe emulatorul WinUAE. 
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Astfel funcţionează 
un emulator 

Emulatorul imită modul de funcționare 
a hardware-ului original, astfel încât soft- 
ware-ul original „crede” că se află în mediul 
corespunzător. 

Toate intrările şi ieşirile de date sunt 
captate de emulator, care le adaptează 
pentru PC. Numai semnalele de control 
pentru aparatele de introducere precum 
joystick-urile trebuie redirecționate. 

Importantă este în primul rând emula- 
rea procesorului. Emulatoarele profită de 
modul restrâns de lucru al procesoarelor şi 
pregătesc în variabile corespunzătoare toți 
regiştrii ce stau la dispoziţia procesorului. 
In afară de aceasta, emulatoarele cunosc 
toate operaţiunile (precum şi ciclurile lor 
de tact) pe care le poate executa procesorul 
emulat. Alt timp de calcul este înghițit de 
emularea cipurilor de sunet. Şi acestea 
deţin ceva asemănător cu regiştrii, numai 
că de data aceasta sunt calculate nivelurile 
de semnal pentru semnalul de ieşire. In 
plus, multe cipuri de sunet conţin un ge- 
nerator, necesar pentru zgomote. 

Cel mai dificil lucru este transformarea 
de grafică şi text. Acesta este un procedeu 
complex, dacă hardware-ul original poate 
reprezenta mai multe layer-e (straturi de 
imagine) şi sprites (obiecte în mişcare). 
Dacă mai trebuie calculate şi coliziuni între 
obiecte, crearea emulatorului va depăşi cu 
siguranță un proiect din zona hobby. 

care făcea să cânte — la propriu — unităţi- 
le de dischete. 

Sistemele solicită tot 

mai multe resurse 

Şi mai pretențioase sunt sistemele de 
joc de la sfârşitul anilor "80 şi începutul 
'90. Consolele şi computerele au trecut 
atunci de la hardware-ul pe 8 biţi la cel pe 
16 sau 32 de biţi. La console, concurenții 
se numeau Nintendo (Super NES) şi Sega 
(Mega Drive), în sălile de jocuri se contura 
tendința sistemelor cu mai multe proce- 
soare şi cipuri cu înaltă integrare pentru 

sunet şi grafică. Îndeosebi plăcile pentru 
automate, atât de pretențioase, construi- 

te parţial suprapuse, cu hardware complex, 

Sonic: Goana nebună după puncte 
s-a desfăşurat şi pe Sega Mega Drive, 
aici imitată de emulatorul MEKA. 
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Donkey Kong: Maimuţa în prima 
sa intervenţie cu tinichigiul Mario 
- grafica arată la fel ca la Nintendo. 

creează dureri de cap autorilor de emula- 
toare. Multe emulatoare adaptează de 

Astfel, pe un PC mai lent vor fi afișate 
mai puţine imagini pe secundă sau este 
redusă rata de sampling a redării sunetu- 
lui. Însă pentru cazurile halelor de jocuri 
„puternice”, cu până la cinci procesoare, 

patru sau mai multe cipuri de sunet şi 
cipuri grafice extrem de performante, in- 
clusiv protecţie hardware la copiere, este 
nevoie de un PC high-end-— sub o frecven- 
ță de tact de 850 MHz şi 128 MB RAM, 

aceste jocuri îşi pierd tot farmecul. 

În căutarea de jocuri 

Și dacă aveţi un calculator performant, 
doar cu emulatorul în sine, care imită hard- 

ware-ul, nu prea aveţi ce face cu el. Cât ar 
fi de incitant mesajul de pornire al respec- 
tivului sistem pentru nostalgici — tot ve- 
chile software-uri pot face interesantă 
călătoria în trecut. Însă aceste date trebuie 
să existe într-o formă inteligibilă pentru 
PC, iar pentru aceasta este întotdeauna 
necesar hardware suplimentar. In cazul 
home-computerelor este uneori de ajutor 
un cablu nullmodem, pentru a interconec- 
ta vechiul computer şi PC-ul actual, pen- 

SĂ Callus35 - Street Fighter || (USA 910206) 
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Street Fighter: Lunga serie a jo- 
curilor cu bătăi pe toate sistemele 
a fost deschisă cu Street Fighteril. 

Cele mai bune link-uri 

de emulatoare în Web 

Vintage Gaming: 
www.vintagegaming.com 

Retrogames: www.retrogames.com 
Zophar's Domain: www.zophar.net 
Classic Gaming Expo: www.cgexpo.com 

Emulatoare pentru arcade 
MAME: www.mame.net 
Raine: www.rainemu.com 
NeoRageX (Neo Geo): 

home.swipnet.se/%7Ew-50884/emula- 
tor/rage.htm 

Emulatoare pentru console 
Stella (Atari2600): sre//a.atari.org 
Meka (Sega Master System): 

www.Smspower.org/meka 
Nesticle (Nintendo NES): 
bloodlust.zophar.net/NESticle/nes.htm 
SNES9X (Nintendo SNES): 
Www .Snes9x.cor 

Genecyst (Sega Mega Drive): 
bloodlust.zophar.net/gen/genecyst. html 
UltraHLE (Nintendo 64): 
www.ultrahle.com 

Visual Boy (Game Boy): 

www.emuhg.com/vboy 
Bleem (Sony Playstation): 

www. bleem.com 

Emulatoare pentru 
home-computere 
VICE (C64): 
www.Cs.cmu.edu/-dsladic/vicett 

UAE (Amiga): 

www. freeiburg. linux.de/-uae 
Winston (Atari ST): 
winston,fătal-design.com 

tru ca cel din urmă să preia toate datele. 
Dacă însă informaţia este conținută, ca 

la console şi la automate, în componente 
EPROM (£rasable Programmable Read 
Only Memory), este nevoie de un dispozi- 
tiv de citire EPROM, carenu prea face parte 
din dotarea unui fan al computerelor. 

Multe jocuri se pierd 
iremediabil 

Dar munca arheologilor de software nu 
va mai fi mult timp fructuoasă, pentru că 
în multe aparate şi module, care sunt mai 
vechi de un deceniu, se găsesc compo- 
nente EPROM, care suferă de aşa-zisul 
„bit-rot” (putrezirea biților); adică, infor- 
maţia software se pierde încet dar sigur — 
bit cu bit. 

În acest mod, jocurile din copilăria 
computerului se vor pierde pentru tot- 
deauna. Şi ca să fie treaba treabă, cu toată 
această euforie retrogaming, trebuie ştiut 
clar, că o emulare cu o acuratețe de 100% 
nu este posibilă — ca să nu mai vorbim de 
farmecul hardware-ului original. 

B. Wiebelt, J. Buchmiiller 
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Tehnologii de imprimare 

În domeniul imprimantelor alb-negru de pagină, două 

tehnologii concurează pentru obținerea celui mai mic preț pe 
pagină: laser şi LED. 

N 

n timp ce tehnologia laser este folosită 
de majoritatea producătorilor de im- 
primante, cea LED se întâlneşte doar 

la modele OKI. Cum pe prima am mai 
descris-o, acest articol se va concentra pe 
modul de funcționare a imprimantelor 
LED (Light Emitting Diode, diodă elec- 
troluminiscentă). Principiul de funcţio- 
nare a imprimării electrofotografice cu 
LED-uri a fost pus în practică pentru 
prima oară de Casio, la începutul anilor 
"90. Dar cum Casio nu a fost niciodată 
foarte interesată de piața imprimantelor 
de acest tip, OKI a preluat tehnologia şi a 
dezvoltat-o până la stadiul în care este 
astăzi, şi continuă să lucreze la îmbu- 
nătățirea el. 

Fraţi... 

Pentru a studia diferențele dintre laser 
şi LED, să vedem întâi care sunt 
asemănările. Ambele sunt metode elec- 
trofotografice, pentru că imaginea se ge- 
nerează prin crearea unui câmp electro- 
static pe un tambur. Acest tambur (numit 

image drum sau drum) este supus radiației 
emise de un laser sau de LED-uri, care 
creează pe tambur o imagine electrosta- 
tică, latentă. Tonerul se găseşte pe un alt 
tambur, care vine în contact cu drum-ul, 
şi care face parte din unitatea de develo- 
pare a imprimantei. Acesttoner este absor- 
bit de imaginea electrostatică de pe drum, 
datorită electricității statice a acestuia. 
Hârtia trece pe sub drum şi tonerul de pe 
drum este transferat pe hârtie, după care 
este topit (şi absorbit parțial de hârtie) 
atunci când pagina ajunge sub unitatea de 
încălzire (fuser). 

Cele două metode concurente diferă 
prin modul de formare a imaginii elec- 
trostatice pe drum. La laser, imaginea 
este creată în mai mulți paşi. În primul, 
sursa de lumină (laserul) emite un fas- 
cicul către o lentilă de focalizare. In al 
doilea, fasciculul focalizat este reflectat 
de o oglindă. Apoi el se refractă printr-o 
altă lentilă şi ajunge la o oglindă poligo- 

Principiul de funcționare a unei 
imprimante laser. 
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Principiul de funcționare a unei 
imprimante LED. 

nală, care se roteşte foarte rapid. De aici 
este reflectat către o altă oglindă, care îl 
„aşază” pe drum. După cum vedeţi, an- 
samblul optic are o parte în mişcare, 
oglinda poligonală. Ea este o potenţială 
sursă de probleme, pentru că dacă se 
uzează lagărele pe care este fixată, apare 
o mişcare oscilatorie ce deformează imagi- 
nea pe drum, şi deci pe hârtie. 

Laserul creează pe drum o linie foarte 
subțire, compusă din puncte. Numărul 
lor depinde de rezoluţia orizontală a im- 
primantei (300, 600, 1200 etc. dpi — 
puncte pe inch). La 600 dpi, pe lăţimea 
unei foi A4, de 210 mm (utili circa 200), 
avem deci 20 (cm) / 2,54 (inch) x 600 
(rezoluţia) = 4725 puncte. După crearea 
unei linii, fasciculul de electroni se în- 
toarce la capăt (apare o altă faţetă a 
oglinzii poligonale în dreptul fasciculu- 
lui) şi drum-ul se roteşte foarte puțin. 

Pasul rotației este determinat de 
rezoluţia verticală a imprimantei. In ca- 
zul în care este tot 600 dpi, rotația se 
realizează astfel încât avansul liniar pe 
raza drum-ului este de 2,54 /600=0,0042 
cm. Ca o paranteză, după cum se observă, 
crearea imaginii pe orizontală poate fi 
continuă, dar electronica imprimantei nu 
poate lucra decât cu unităţi discrete. 

La imprimantele OKI cu LED-uri, 
avem un cap de imprimare pe care se află 
o mulțime de LED-uri, atâtea de câte este 
nevoie pentru fiecare rezoluție aleasă de 
producător. Pentru 600 dpi, la un printer 
A4, avem nevoie de 4725 de LED-uri 
pentru formarea imaginii. In continuare 
vom trata un cap de imprimare A3, de 
1200 dpi. El constă dintr-o matrice de 
LED-uri, o matrice de lentile tip bară şi 
un suport pentru cele două matrici. Cea 
de LED-uri conține un rând de 15360 de 
diode, cu un spaţiu de 21,2 microni între 
ele. Matricea de lentile are două rânduri 
de câte 500 de lentile, fiecare din lentile 
având un diametru de 0,6 rum. Rolul 
lentilelor este să formeze o imagine 
dreaptă a sursei de lumină (LED), de 
aceeaşi dimensiune, pe tambur. 

Fiecare diodă emite lumină datorită 
curentului pe care i-l furnizează driverul 

5 Image drum 

(Image formation plane) 

Conjugate length 

Schema capului de imprimare la 
printer-ele LED. 



' Hardware 

Tehnologii de imprimare 

LASER OPTICS 
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Calea fasciculului laser. 

SOLID STATE LED 

LED PRINT HEAD 
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Capul de imprimare LED formea- 
ză simultan un rând întreg. 

său. Avem deci câte un driver (care este 
un dispozitiv hardware, a nu se confunda 
cu driverele software) pentru fiecare di- 
odă. EI are acces la un număr de patru biţi 

ce conţine datele de compensare a curen- 
tului pentru fiecare LED (date stocate 
într-un EEPROM), astfel încât lumina 
emisă de toate LED-urile să aibă aceeaşi 

Power : 1.l mW 

Wavelenght : 780 nm 

Schema unității optice a impriman- 
tei laser. 

În cazul imprimantelor laser, la re- 
flexia pc-oglinda poligonală, apare 
efectul de deformare a imaginii pe 
marginile foii de hârtie. 

Baa, 

LLLELLLLELELELEL 
L 

Pentru a elimina acest efect, se 

foloseşte încă un set de lentile. 

Toner Cartridge 

Toner Reservoir 

ponge Rollers 

Sistemul de reciclare a toner-ului 
la imprimantele OKI. 

Imagine la microscop a unui toner 
normal (stânga) şi a tonerului sfe- 
ric (dreapta). 

Double Structure Hard Shell 

oft Core 

Low Temperature 

Melting Polymer 

Structura particulei de toner sferic. 

OkiPage 20Plus 
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»: New Toner 
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În cazul tonerului microfin (mov) se 
poate cobori temperatura de fixare. 

(area of enlargement) 

with Smoothing 
Technology 

without Smoothing 
Technology 

Pentru îmbunătățirea calităţii, im- 
primantele OKI dispun de o me- 
todă de plasare a patru puncte de 
dimensiuni diferite în acelaşi loc. 

intensitate, indiferent de caracteristicile 
unui LED individual. 

Avantajul tehnologiei LED este că nu 
există părți în mişcare, avem deci o fiabili- 
tate mare. De altfel, OKI garantează ca- 
petele de imprimare la cinci ani de 
funcționare. În plus, imprimantele sunt 
mai compacte, deoarece nu au nevoie de 
ansambluri sofisticate de lentile. 

Partea economică 

La imprimantele laser, există un car- 
tuş sigilat ce conţine drum-ul, cartuşul de 
toner, precum şi un container pentru tone- 

rul uzat (nedepus pe foaie, dar plecat din 
cartuşul de toner). Imprimantele LED nu 
au nevoie de containerul de toner uzat, 
pentru căreciclează complet tonerul nede- 
pus. 

El ajunge de pe tambur în rezervorul 
de toner, prin intermediul unor role încăr- 
cate electrostatic, amplasate astfel încât 
sunt în contact cu tamburul, dar dincolo 
de punctul de contact al acestuia cu drum- 
ul. Se obține un produs ecologic, dar şi un 
preţ pe pagină mai mic. 

O alte tehnologie OKI este tonerul 
sferic, sau microfin. Unele imprimante 
folosesc particule de toner a căror formă 
este neregulată, ceea ce duce la apariția 
unor mici imperfecțiuni în cazul tipăririi 
de linii subțiri. Tonerul OKI este compus 
din particule sferice, de dimensiuni apro- 
piate. Deoarece este produs prin polime- 
rizare în două etape, se obține o particulă 
cu dublă structură: un înveliş tare, care să 
păstreze forma particulei, şi un nucleu 
moale, care se topeşte uşor, ceea ce face 
posibilă reducerea temperaturii de 
încălzire necesară fixării tonerului şi 
creşte procentul de toner fixat. 

Impreună cu metoda de îmbunătăţire a 
calității imaginii ,,Smoothing techno- 
logy”, se obțin rezultate de o calitate 
foarte bună şi la modelele de 600 dpi. 
Această metodă reduce aliasing-ul prin 
plasarea mai multor puncte (maxim patru) 
în aceeaşi zonă, puncte de dimensiuni 
diferite. 

Răzvan Anghelidi [A 
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Hardware 

Teste 

Profeţii despre 64 MB 

Până la apariţia pe piaţa românească a plăcilor grafice cu 

GeForce2 Ultra, GTS rămâne cel mai rapid accelerator NVIDIA 

pe care banii îl pot cumpăra. Pe de altă parte ATI vine şi ea 

puternic din urmă, promițând un meci (al performanței) de zile 
mari. 

ai întâi se cuvine să facem-o 
prezentare generală a plăcii 
Hercules 3D Prophet II GTS 64 

MB, prima din România dotată cu 64 MB 
RAM şi totodată cu cip NVIDIA Ge- 
Force? GTS. 

Layout-ul său, cum era de aşteptat, se 
aseamănă aproape izbitor cu cel al versiu- 
nii cu 32 MB, fiind întâlnite şi aici aceleaşi 
radiatoare amplasate pe memorii (în ca- 
zul de față câte unul mai mare pentru 
fiecare două module) sau acelaşi PCB cu 
tentă albăstrui verzuie. 

Producătorul a ales o soluţie intere- 
santă pentru integrarea conectorului de 
TV-Out, prin plasarea sa împreună cu 
cele câteva circuite necesare pe un mic 
daughter-board (nu este pentru prima oară 
când este adoptată o asemenea struc- 
tură). Din punctul de vedere al fabrican- 
tului, aceasta aduce un mare avantaj, pen- 
tru că o placă simplă poate fi transformată 
într-una cu TV-Out prin adăugarea unui 
simplu modul, astfel nemaifiind nevoie 
de linii separate la producție. 

Şi pentru că tot am amintit de conec- 
tori, să spunem că în afară de cel VGA 
obişnuit este prezent şi unul DVI, pentru 
monitoare TFT digitale. 

Dotarea cu software este cea devenită 
deja standard la plăcile Guillemot: nelip- 
situl player Power DVD, câteva jocuri 
demo şi bineînțeles driverele, care în 
cazul de față sunt o versiune personaliza- 
tă a lui Detonator 5.16. 
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i Dă-mi Radeon! 

În al doisprezecelea ceas, chiar la închi- 
derea ediţiei, am avut posibilitatea să 
luăm contact şi cu ultima creaţie a celor 
dela ATI, un Radeon cu 64 MB DDR, în 
varianta VIVO, având deci şi o serie de 
facilități pentru prelucrare video precum 
posibilități de captură MPEGI 
şi MPEG2. 

Deşi este unul dintre cei mai 
profitabili producători de plăci 
grafice (poate cel mai profita- 
bil), totuşi niciodată în ultimii 
ani ATI nu a dat tonul pe pia- 
ța pe care concurează. Intot- 
deauna s-a ivit un 3dfx sau un 
NVIDIA care să se aşeze în 
frunte şi să dicteze mersul pieţei. 
De această dată compania ca- 
nadiană speră să dea lovitura cu 
noul său GPU (Graphic Pro- 
cessing Unit) în care de altfel a 
şi inclus o mulțime de facilități, unele 
prezente abia în DirectX 8. Au venit cu o 
implementare proprie de T&L (de fapt 
clipping, transform and lighting) şi cu 
EMBMP (Environment Mapped Bump 
Mapping). De asemenea este disponibil 
şi FSAA-ul (Full Scene Anti Aliasing) 
dar ca o observație, 3dfx are până în 
prezent cea mai bună implementare la 
acest capitol. 

Cu Radeon producătorul a reuşit să 
provoace un miniscandal 
printre unii proaspăt cum- 
părători ai acestor plăci 
grafice. Deşi în toate pre- 
zentările (publicitare sau 
nu) versiunile cu 64 MB 
DDR figurează ca având 
atât frecvenţa core cât şi 
cea a memoriei la 183 
MHz, au existat suficienți 
reclamanţi care semnalau 
că noul lor ATI nu func- 
ționează decât la 166MHz 
(atât memoria cât şi GPU- 
ul). Situţia a fost în cele din 
urmă lămurită, prin câteva 

precizări care arătau că tactarea mai rapidă 
a fost realizată pe variantele retail, la care 
ATI şi-a făcut publicitate. Versiunile 
OEM, în schimb, beneficiază de o memo- 
rie ceva mai lentă având şi frecvența core 
redusă. Placa testată în redacție a fost o 
variantă OEM, având aşadar vitezele 
implicite la 166 MHz. 

Dar cu viteza cum stai? 

Dar probabil că sunteți nerăbdatori să 
aflaţi cum se comportă placile efectiv, 
aşa că vom trece la prezentarea 

performanţelor lor. Testele au fost reali- 
zate pe două platforme, un Athlon la 700 
MHz cu o placă de bază Soltek 77KV 
(care este de altfel configuraţia standard 

pentru testele de plăci grafice în cadrul 
redacției) şi un PIII EB la 800 MHz, pe un 
mainboard MSI 815E Pro. 

După cum se poate vedea şi din tabelul 
de la sfârşitul articolului, unde puteți 
compara printre altele şi cele două versi- 
uni de 3DProphet II (32 MB şi 64 MB), 
pe un Athlon la 700 MHz aportul la 
viteză adus de cei 32MB suplimentari 
este în general cuprins între 10 şi 25%. 
Totuşi sunt şi excepţii, precum 3DMark 
2000, unde sunt înregistrate mai puțin de 
100 de puncte în plus (5733 la 64 MB faţă 
de 5663 la 32 MB) sau TestDrive 6, unde 
performanțele pe alocuri se dublează 
(aceasta ca să menţionăm doar cazurile 
extreme). Mai putem menționa ca spo- 
ruri notabile framerate-ul din Quake 3, 
unde la 800 x 600 x 16 bpp se înregistrea- 
ză 25 de frame în plus (117 față de 92). 

La Radeon nu am putut face o aseme- 
nea comparaţie, 32 versus 64 MB memo- 
rie, deoarece nu am avut la îndemână şi o 

variantă cu 32 MB. 
Putem să remarcăm aici totuşi re- 

zultatele bune din Unreal, unde la 
1024x768x32 bpp lasă în urmă cu apro- 



1024x768x32 

1024x768x16 

800x600x16 

EI ATI Radeon 64MB DDR VIVO Athlon 700 MHz, Quake 3 FPS 
EI Hercules 3D Prophet |! GTS 64MB 
EI Hercules 3D Prophet i 

Pe Athlon 700 MHz, Quake 3 a fost unul din jocu- 
rile în care, la Hercules 3D Prophet II 64 MB, 
avantajul celor 32 MB suplimentari şi-a facut simțită 
prezenţa. 

ximativ 10% cele două Hercules-uri GF2. În rest întâlnim 
scoruri mari, în general peste 3D Prophet II 32MB dar sub 
3DProphet 64MB. Doar rezultatul din 3Dmark este unul 
care nu-l avantajează foarte mult, fiind cu aproximativ 1300 
de puncte mai mic decât la celelalte două plăci. 

Trecând la cea de-a doua platformă (PIII 800 + i815E) 
putem aşeza una lângă cealaltă o placă Leadtek Winfast 
GeForce2 GTS, un 3D Prophet II 64 MB şi Radeon-ul cu 
64 MB DDR. 

Pentru primele două avem la îndemână atât scorurile 
obținute cu driverele din cutie, caz în care Hercules-ul pe 
alocuri se distanțează vizibil, cât şi cele obţinute cu Deto- 

nator 5.33 (deşi există versiuni mai noi, am păstrat-o pe 
aceasta din motive de compatibilitate a rezultatelor). 

Testele efectuate cu acelaşi driver, la rezoluţiile prezente 
în tabel, indică un câştig minim de partea plăcii de la 
Guillemot, în ciuda memoriei suplimentare pe care aceasta 
o are. Practic, în afară de Quake 3 şi Unreal la 1024 x 768 
X 32 bpp şi Test Drive 6, rezultatele celor două sunt sensibil 
egale. Dacă introducem şi Radeon-ul în ecuaţie sesizăm şi 
pe această platformă framerate-urile excelente obţinute în 
Unreal, unde placa de la ATI se află în frunte la toate 
rezoluţiile. În celelalte jocuri putem face din nou aceeaşi 
observaţie la fel ca la testul cu Athlon 700 MHz, rezultatele 
sunt bune dar nu suficient de bune să ajungă 3D Prophet II- 
ul cu 64MB. 

Totuşi la adâncimile de culoare de 32 de biţi diferenţele 
se atenuează, Radeon-ul compotându-se mai bine în aceste 
cazuri; explicaţia provine şi din faptul a fost conceput să 
lucreze nativ la această adâncime. Copyright E 2000 SOFTWIN * Design: Lucian CIUREA, Cosmin MORAR 

EI ATI Radeon 64MB DDR VIVO 

E Leadtek WinFast GeForce2 GTS 
El Leadtek WinFast GeForce? GTS PIil EB 800 MHz, Unreal FPS 
EI Hercules 3D Prophet | GTS 64MB 

L E Hercules 3D Prophet ii GTS 64MB 

O premieră tehnologică 

concepută și realizată de 

SOFTWIN 
Tel. (01) 233 0780 + sales(Qsoftwin.ro 

Unreal-ul este un joc în care ATI Radeon 64MB se 
comportă foarte bine, în special pe platforma Intel. 
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Teste 

Tes Drive 6 
1024x768x32 

Expendable 

1024x768x16 

Unreal 

800x600x16 

Quake 3 

[] 20 40 50 s0 100 120 140 160 sad 
EI ATI Radeon 64MB DDR VIVO 
E Leadtek Winfast GeForce 2 GTS +Det 5.33 
El Leadtek Winfast GeForce 2 GTS +Det 5.13 PIll EB 800 MHz, TD6 FPS EI 3dfx Voodoo5 5500 
EI Hercules 3D Prophet Il 64 MB +Det 5.33 EI ATI Radeon 64MB DDR VIVO Pili EB 800 MHz, FPS la 1280x1024x32bpp 
EI Hercules 3D Prophet Il 64 MB +Det 5.16 Hercules 3D Prophet Il GTS 64MB 

Am realizat câteva teste şi la 1280x1024 cu 32 bpp şi 
am putut constata că printre plăcile grafice dotate cu 
64 MB, cea de la Hercules, cu mici excepţii, este cea 

mai rapidă, Radeon-ul urmând-o îndeaproape. 

Cele mai spectacuoase scoruri au fost obținute de 3D 
Prophet Il 64MB în Test Drive 6, atât pe Athlon cât şi 

pe Coppermine. 

Hercules 3D Hercules 3D ATI Radeon Hercules 3D Hercules 3D Leadtek WinFast | Leadtek WinFast ATI Radeon 
Prophetii Prophet i GTS 64MB | 64MB DDR VIVO |Prophetii GTS 64MB | Prophetii GTS 64MB| GeForce2 GTS GeForce2 GTS | 64MB DDR VIVO 

Athlon 700 128 | Athlon 700 128 | Athlon 700 128 PIII800 128MB PIII800 128MB PIII800 128MB PIII800 128MB PIII800 128MB 
MB Soltek 77KV | MB Soltek 77KV | MB Soltek 77KV MSI815E Pro MSI815E Pro+ MSI815E Pro MSI815E Pro+ MSI815E Pro 

Detonator 5.33 Detonator 5.33 

R2 (secunde) 6,59 6,26 6,75 5.55 5,55 5,44 5,87 5,71 

R3 (secunde) 6,64 6,26 6,71 5,54 5,6 5,49 | 5,6 5,71 

R4 (secunde) 6,59 6,26 6,71 5,65 5,6 5,49 | 5,55 5,71 

3DMark 2000 5663 5733 4394 6361 6087 6088 5959 4656 

e EL 

800x600x16 92,8 117.2 103,3 142,7 141,7 114,4 140,5 124,1 

1024x768x16 93 113,8 85,3 137 136,4 111,7 134,4 92,4 

1024x768x32 72,6 81,7 68,6 86,5 85,9 74,7 77.3 70,9 

800x600x16 55,52 62,69 59,08 70 69,72 57,85 66,88 74,16 

1024x768x16 53,82 61,33 57,99 69,25 69,08 57,27 58,38 73,3 

1024x768x32 53,28 53,24 59,01 63,9 63,6 56,26 57,24 72,96 

1024x768x16 58,86 aa | 65,05 57,93 72,3 71,45 72,5 72,29 64,76 

1024x768x32 57,32 63,5 57,65 70,2 70,37 71,4 68,33 64,34 

Test Drive 6 

800x600x16 83 166 125 168 152 127 114 129 

1024x768x16 72 123 90 131 117 98 97 86 

1024x768x32 55 85 80 88 81 70 66 80 

Dotare 

RAM 32 64 64 32 

Rezoluția maximă - H 2048 2048 | 2048 2048 

Rezoluția maximă - V 1536 1536 | 1536 1536 e] 

Refresh max. la 1280 x 120 100 125 
1024 x 16 

leşire TV da 

Punctaj documentație 

Punctaj software 1 
suplimentar 

Dotări speciale DVI Output DVI Output | Video In, SCART | 
Driver-e incluse Detonator 5.16 Detonator 5.16 4.12.3063 Detonator 5.13 | | 

personalizat personalizat personalizat 

Ofertant UbiSoft UbiSoft Flamingo Computers| | Best Computers | | 
Telefon 01-2316769 01-2225041 | | 01-314699 | 

Preţ USD 317 396 | 325 | | a | | 

Câteva concluzii 

Ca o remarcă generală, nu putem să nu 
evidenţiem faptul că 3D Prophet Il-ul a 
avut o comportare mai bună cu driverele 
sale originale, chiar dacă acestea sunt 
mai vechi decât Detonator 5.33. Totuşi 
chiar şi aşa distanța față de Winfast GF2 
rămâne tot mică. Privind însă rezultatele 
în ansamblu, aceasta este cea mai rapidă 

48 [ASIȚZI Noiembrie - 2000 

placă grafică prezentă în România. 
Aşteptat cu înfrigurare de către unii, 

Radeon-ul de la ATI (varianta pe care am 
avut-o în redacţie) chiar dacă nu se 
dovedeşte cel mai rapid accelerator la ora 
actuală reuşeşte să se comporte cel puţin 
onorabil. Nu trebuie să uităm că placa 
testată a fost una versiunea OEM; cei 
10% megahertzi în plus la frecvenţa core 
şi a memoriei pe care retail-ul îi are, 
probabil ar fi anulat cu totul diferențele 

față de Hercules-ul cu 64 MB pentru că 
aproximativ aceasta este distanţa între 
cele două plăci testate. De asemenea tre- 
buie să ne amintim că o serie de facilități 
prezente în Radeon deocamdată nu sunt 
puse în evidenţă de jocurile actuale, si- 
tuaţia fiind oarecum similară celei de la 
apariţia GeForce-ului când în jocurile de 
la acea perioadă, aceasta nu aducea foarte 
mult în plus. 

Codrin Hosu [Ă 
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DEJA ÎN ROMÂNIA! 
Reţeaua de distribuţie ELKO Group vă oferă prin intermediul biroului său din România - ELKOTech, 
în calitate de distribuitor oficial, produsele unor firme renumite în domeniul tehnicii de calcul. 
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preţuri şi o deschidere spre soluţii de ultimă oră. 

Suntem gata să participăm la prosperitatea afacerii dumneavoastră. 

lar acesta este doar începutul! 
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Imagini 
Atiasuil 
SCSI este mai mult decât o interfață, denumirea de BUS i s-ar 
potrivi mai bine. Cu noile standarde adoptate (Fibre Channel 

şi viitorul Ultra320 SCSI), dacă acestea vor fi acceptate pe 

scară largă, s-ar putea să fim martorii unei dezvoltări fără 

precedent. Dar acum, pentru „clasicele” utilizări, în acest caz 

harddisk-urile, SCSI rămâne încă un „rege”. 

Ultra160 SCSI 

Standardul SCSI (Small Computer Com- 
puter System Interface), pronunţat „scuzzy” 
(sau dacă preferaţi în română „scazi”) a fost 

unul din primele standarde/interfeţe de conec- 
tare a diferitelor dispozitive periferice. Ur- 
mând o cale diferită de dezvoltare fața de 
binecunoscuta interfaţă IDE (care este deri- 
vată din interfața folosită de IBM pentru 
primele XT-uri), acest standard a suferit şi 
încă suferă o transformare conţinuă, fiind 

destul de greu de delimitat unde se termina un 
anumit standard şi unde începe altul. Iniţial, 
după ce SASI (Shugart Associates System 
Interface) a fost „prelucrat” de ANSI, s-a 

născut SCSI-1, interfața originală pe 8 biţi 
care putea funcţiona cu o viteză maximă de 
transfer de SMB/s, care probabil era impre- 
sionantă pe acea vreme, dar odată cu dez- 
voltarea descrisă de legea lui Moore, a de- 
venit insuficientă, ducând la noi revizuiri. 

Nu în ultimul rând trebuie să luăm în 
calcul şi interesele pe care le au marii pro- 
ducători de pe piața SCSI, pentru realizarea 
unor standarde care să le „convină”, pentru că 

piaţa SCSI nu este o piață pentru toată lumea, 
principalii clienţi fiind cei care „învârt” banii. 
Din această cauză, standardele SCSI, sunt, 

printre cele din lumea calculatoarelor, unele 
dintre cele mai bine puse la punct. 

Pentru standardele SCSI au fost publicate 

o mulțime de specificaţii, iar mulți producă- 
tori au vrut să îşi impună propriile lor stan- 
darde, de aceea pentru fiecare ratificare a unui 
anumit standard SCSI s-a pierdut mult timp, 
dar rezultatul final este într-adevăr un lucru 
bine făcut. Pentru SCSI, totul este acoperit de 
standarde şi specificaţii. 

Standardul ANSI SP-3 conține mai multe 
specificaţii despre Ultra3 SCSI, dar, orice 
periferic care suportă una dintre aceste cinci 
specificaţii este considerat drept un produs 
compatibil Ultra3 SCSI. Ultral60 SCSI 
combină specificaţiile Ultra2 SCSI, plus trei 
din specificaţiile din SP-3 - controlul ciclic al 
redundanței, Domain Validation şi Double 
Transition Clocking. 

Controlul ciclic al redundanţei (CRC sau 
Cyclic Redundance Check) este un protocol 
de verificare a datelor şi eliminare a erorilor, 
care este folosit pe scară largă în foarte multe 
domenii: de la corecţia erorilor apărute pe 
liniile telefonice (modemuri), corecţia date- 
lor transmise pe fibre optice, până la banalele 
programe de arhivare şi compresie, fiabili- 
tatea CRC-ului a fost dovedită. Implementa- 
rea CRC în Ultra160 SCSI oferă un mare 
avantaj asupra mai vechiului Ultra2 SCSI, 
acesta folosind doar o obişnuită verificare cu 
ajutorul unor biți de paritate, metodă care, din 
păcate, nu este atât de sigură precum CRC-ul. 
Domain Validation este o altă specificaţie 
nouă, apărută odată cu Ultra3 SCSI, prin care 

Western Digital Caviar 1535BA 

E Scriere 0.00 
D Citire 

Rate de transfer (MB/s) 

dispozitivele conectate pe 
bus-ul SCSI îşi negociază 
într-un mod mult mai eficient 
şi mai sigur viteza cu care co- 
munică între ele, astfel re- 

ducând riscul unei eventuale 
blocări a dispozitivului. Până 
acum, înainte de începerea 
transferului între device-uri, 

era trimisă o comandă (IN- 
QUIRY) care negocia rata de 
transfer, dar nu era şi verifi- 
cată. Odată legătura negoci- 
ată, este testată; în cazul 

apariției de erori, automat, se 

Se observă ca progres real doar la trecerea la o 
viteză de rotaţie superioară. Chiar dacă Atlas V 
este unul foarte rapid, cel mai rapid disk IDE 
construit de IBM are rate de transfer mai bune. 
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reduce viteza de transfer la 

viteza imediat inferioară de 

comunicare. 

Deja standardul Ultra 160 
SCSI poate asigura o rată de 

transfer care nu poate fi atinsă pe un sistem 
desktop sau un server mic, în mod obişnuit. 
Chiar dacă pe acel sistem este montat un 
sistem RAID, acesta oferind o creştere sem- 
nificativă a ratei de transfer, bus-ul PCI nu 

poate face faţă unei viteze mai mari de 133 
MB/s, aceasta limitare fiind dată de lățimea sa 
de 32 biţi şi de viteza de 33 MHz la care 
funcţionează. Pentru a beneficia de toată viteză 
pe care un dispozitiv (sau mai multe) o poate 
oferi, există totuşi PCI64, dar care nu este 

prezent decât pentru sistemele ceva mai avan- 
sate. 

Şi ca să nu vorbim numai despre interfeţe, 
haideţi sa ne ocupăm şi de două dintre cele 
mai recente discuri SCSI pe care luna aceasta 
am avut posibilitatea să le testăm. 

Quantum Atlas 

Cei de la renumita companie Industrial 
Light & Magic au ales discuri Quantum Altas 
10kII pentru a-şi stoca filmele HDTV (prima 
dată au fost alese efectele de la filmul Star- 
Wars Episode 1). Să fie oare întâmplător că 
cea mai mare şi cea mai cunoscută companie 
de efecte vizuale a ales să îşi încredințeze 
preţioasele materiale pe platanele făcute de 
cei de la Quantum, despre care la închiderea 
ediţiei am aflat un lucru cel puţin şocant: 
divizia de harddisk-uri Quantum a fuzionat 
cu Maxtor, urmând ca produsele Quantum să 
poarte de acum înainte numele Maxtor. 
Rămâne de văzut cum va evolua acest lucru şi 
care vor fi consecințele asupra pieţei (să nu 
uităm că Quantum era pe locul doi la volumul 
de vânzări la HDD-uri, după Seagate; această 
fuziune propulsează Maxtor pe locul 1 ). 

Luna aceasta am avut posibilitatea să testăm 
un Atlas 10kII şi un mai „modest” Atlas V. 
Chiar dacă cele două harddisk-uri sunt pro- 
duse cu primul scop de a fi folosite pentru 



aplicaţii de genul file-servers, ele pot fi folosite cu succes şi la 
aplicaţii A/V sau pentru workstation-uri. Specificaţiile celor 
două unități sunt impresionante, pentru a ne face o părere despre 
acestea, este suficient să menţionăm dimensiunea uriaşă a cache- 
ului - 8 MB - cu care e dotat Atlas 10k II. 

Chiar dacă cele două unităţi nu sunt conectate pe „standardul” 

IDE, construcţia lor internă şi mecanică este aproape identică cu 
cea a harddisk-urilor IDE. Diferenţa dintre versiunile SCSI şi 
cele IDE se poate observa numai la partea electronică a lor, mai 
precis, la partea care se ocupă cu controlul flow-ului de date între 
disk-ul propriu-zis şi bus-ul SCSI. Totuşi, nu putem să nu 
remarcăm integrarea unor noi sisteme, în special în modelul de 
10.000RPM, pentru că, totuşi, viteza de rotaţie a platanelor este 
mai mare. 

Quantum Atlas 10kII este disponibil în versiuni cu capacităţi 
de 9, 18, 36 şi 73 GB, o plajă foarte largă, în care fiecare dintre 
ele îşi găseşte o utilizare optimă. Problema încălzirii cauzată de 
viteza mare de rotaţie este rezolvată parţial, prin integrarea în 
carcasă a unui radiator, dar totuşi acest radiator trebuie ajutat cu 
un dispozitiv de răcire activă. 

Pentru o soluţie mai puţin pretențioasă, dar şi mai ieftină, în 
care utilitatea bus-ului SCSI este necesară, Quantum Atlas V, 

turat la 7.200 RPM, este disponibil în variante constructive cu 
capacităţi de 9, 18 şi 36 GB. Atlas V încă îşi are atuurile sale în 
faţa unităţilor similare IDE, cel mai mare fiind chiar conectarea 
sa pe SCSI, accesarea acestuia făcându-se mai eficient. 

O dată cu introducerea noilor modele de discuri (nu numai la 
cele SCSI, dar şi la noile Ict-uri conectate pe IDE), Quantum a 
modificat şi dezvoltat tehnologiile cu care acestea erau echipate, 
astfel apărând SPS II (Shock Protection System), care oferă un 
plus de siguranță în cazul în care unitatea este supusă la şocuri 
mecanice, QDT (Quiet Drive Technology), pentru reducerea 
zgomotului produs de motor şi de frecarea platanelor cu aerul. 

Quantum Atlas10kil 

Quantum AtiasV 

Quantum Fireball Plus LM 
30.0AT 

IBM Deskstar DTLA-307015 

Western Digital Caviar 153BA 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 

E Citire Timpul mediu de acces (ms) 

Timpul de acces este într-adevăr foarte bun la 
Atlas 10kil, dar totuşi modelele IDE sunt pe 
aproape. 

Cele două unități testate de noi au fost un Quantum Atlas 
10OKII cu o capacitate de 36,7 GB şi un Quantum Atlas V de 9,1 
GB. Testele (identice ca procedură cu testul comparativ CHIP 
apărut în numărul 10/2000 la pagina 44) au fost efectuate pe o 
placă de baza ASUS P3C-S cu un controler Adaptec 7802B 
Ultra 160 SCSI integrat, 128 MB Rambus PC800 şi un procesor 
Pentium 3 Coppermine funcționând la viteza de 800 MHz. 
Pentru comparaţie, am introdus în tabelele alăturate performanţele 
a trei harddisk-uri IDE turate la 7.200 RPM, având capacităţi 
asemănătoare. După cum se poate vedea şi din grafice, în 
momentul în care se doreşte mai mult decât orice harddisk IDE 
poate oferi la ora actuală, nu există altă soluţie decât varianta 
SCSI. Performanţele pe care Atlas 10KII le are sunt cu siguranţă, 
dacă nu cele mai bune atunci printre cele mai bune puse la 
dispoziţie de hardisk-urile de pe piaţa românească. 

Atlas LOkII poate fi găsit la Flamingo Computers la preţul de 
999 USD, iar modelul Atlas V este disponibil de la aceeaşi firmă 
la preţul de 219 USD. 

Radu Toacşe [Ă 

Cei cu mintea ascuțită 
consideră plăcile TEKRAM 

««. de bază 

TEKRAM = calitate în lumea plăcilor de bază 
PROVISION = unic distribuitor în România 

MB S36ProAU = chipset VIA Apollo Pro 133A, socket 
FC-PGA, CPUs Intel? Pentiume III & Celeron? up to 
1Ghz, 168-pin DIMM sockets support a max. 768MB RAM, 
AC97 Sound Built-In 

MB K7-KXA = chipset VIA KX133, slot A, CPUs AMD Athlon 

your own network vision 

;, București, 70700 Roi 
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Test 

Lungul drum al memoriilor Rambus până pe piața românească 

şi-a atins de curând destinaţia. Luna aceasta avem ocazia să 

vedem cum se comportă această platformă, ajutaţi şi de 

noua placă P3C-S de la Asus. 

e parcursul ultimului an, aproape 
putem spune că platformele de tip 
Rambus au fost cu grijă evitate de 

distribuitorii români de tehnică de calcul. 
Plăci de bază care suportă asemenea 
memorii au mai fost oferite, însă prețul 
mai mult decât prohibitiv al acestora din 
urmă a limitat drastic răspândirea lor. In 
ultima perioadă lucrurile par să se fi 
schimbat într-o anumită măsură, prin rela- 

În afara celor cinci sloturi PCI şi a 
celui AMR, este prezent şi un slot 
AGP Pro. Pentru modificarea FSB- 
ului sunt disponibile în BIOS, doar 
pentrufrecvențele de peste 100 MHz, 
nu mai puţin de 29 de valori. 

tiva ieftinire a modulelor RDRAM, cos- 
tul acestora scăzând de la de patru ori cât 
un SDRAM obişnuit la de două ori şi 
jumătate. Vedeta acestui articol este în 
fapt un întreg kit, din care un modul 
RDRAM PC800 de 128 MB (se poate 
opta şi pentru unul de 256 MB) doar face 
parte, el fiind prezent alături de noul 
mainboard Asus P3C-S. 

Dacă ar fi să ne referim mai întâi la 
placa de bază, vom spune în primul rând 
despre ea că este construită în jurul unui 
chipset 1820. Probabil vă veți gândi la 
faima tristă a acestuia şi la funcționarea 
sa defectuoasă cu memorii SDRAM, însă 
varianta cu care avem de-a face aici este 
cea care suportă doar module de tip Ram- 
bus, şi deci nu are acele probleme. 

Ca şi dotare esenţială a acestui mother- 
board, bineînţeles că nu vom trece cu 

vederea controlerul Ultra SCSI 1607802B 
de la Adaptec, care este plasat on board şi 
care la nevoie poate fi activat sau dezac- 
tivat fizic, printr-un jumper. Despre acest 
tip de controler puteţi afla mai multe din 
articolul consacrat interfeţelor SCSI, care 
este prezent tot în acest număr. 

Din cadrul kit-ului mai fac parte, cum 
era de aşteptat, cablurile aferente, inclu- 
siv cele SCSI — împreună cu un termina- 

Scorul general în BapCo SYSMark 2000 

Windows Media Encoder 4.0 

Word 2000 

Premiere 5.1 

PowerPointE 2000 

Photoshop? 5.5 

Paradoxf 9.0 

Netscape Communicator 

NaturallySpeaking? Pref 4.0 

Excel 2000 

Elastic Reality? 3.1 

CorelDraw(TM) 9 

Bryce 4 
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EI Intel D815EEA 
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Scorurile în BapCo SySMark 2000 

180 200 

Nivelul de performanţă pe care această platformă Asus+RDRAM îl oferă 
în aplicaţii desktop este practic egal cu al celor bazate pe i815+PC133. 
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Mai (A)sus decât alţii 
tor. Layout-ul procesorului fiind de tip 
Slot, este oferit şi un adaptor FC-PGA 
(prevăzut printre altele cu jumperi pentru 
modificarea tensiunii procesorului), strate- 

gie care oferă practic posibilitatea folo- 
sirii oricărui tip de procesor actual de la 
Intel (în afară de Pentium 4) şi la orice 
frecvenţă disponibilă, ştiut fiind că versi- 
unile la 1 GHz sunt disponibile în special 
în variante Slot. 

Ec masa Îz| 
seca 20-45 ro LI) 

o 
uitat aut lait bu RN taman NR anna iii pirzeri i-l 

Modulele de tip Rambus sunt pre- 
văzute cu radiatoare din cauza căl- 
durii pe care o degajă. 

isi it Arad pa fa aere 

Avantaje şi dezavantaje 

După cum se poate vedea şi din grafice, 
în aplicaţiile de tip desktop nivelul de 
performanță este practic similar cu al unei 
plăci i815. Scorul în BapCo SysMark, de 
161 la Asus față de 164 cât este la o placă 
Intel D81SEEA, reflectă diferențele mi- 
nore de viteză dintre cele două platforme 
pentru acest tip de programe. 

Surprinzător de mic a fost punctajul 
obținut în 3DMark 2000, cu aproximativ 
25% mai redus decât ne-am fi aşteptat: 
aproape 3200, față de 4000 - 4200 cât ar 
fi fost normal pe configurația în care 
testul a fost efectuat (aceeaşi cu cea din 
testul comparativ de plăci grafice). O 
primă concluzie care poate fi trasă încă 
dinaintea acestui rezultat, privind fie şi 
numai la dotări, este că nu avem de-a face 
cu o platformă de jocuri. 

O observaţie importantă este legată de 
stabilitatea sistemului în timpul testelor; 
aceasta a fost fără cusur, platforma dove- 
dind o excelentă robustețe. 

Segmentul căruia P3C-S se adresează 
este cel al categoriei de utilizatori pentru 
care preţul are o importanță secundară. În 
tandem cu un harddisk SCSI rapid, kit-ul 
oferă posibilitatea construirii unei stații 
de lucru puternice, care poate fi folosită 
cu succes, de exemplu, la prelucrări audio- 
video, acesta fiind şi domeniul în care 
placa a obţinut scoruri foarte bune. 

Asus P3C-S este distribuită în România 
de International Computer Group 
(01-2217343) având preţul de 412 USD. 
Modulul RDRAM de 128 MB, fabricat 
de Samsung, care este livrat împreună cu 
mainboard-ul, costă în plus 356 USD. 

Codrin Hosu [A 



CanoScan N 1220U 

Sau puteți cumpăra un scanner obișnuit 

dimensiuni reale 

Noul scanner CanoScan N1220U, cu o rezoluţie de 1200dpi este cel mai mic* scanner color A4 din lume. Având o tehnologie 

și un design de ultimă oră, N1220U permite obținerea unor rezultate superbe, profesioniste, la un preţ mult mai mic decât cu EXCELENȚĂ 

scannerele tradiţionale. Datorită caracteristicilor sale deosebite, ca de exemplu capacul NZO unic Canon pentru scanarea cu TEHNOLOGICĂ 

ușurință a documentelor groase, conectivitatea USB și butonul programabil : 

de scanare, N1220U se utilizează cu mare ușurință. Mergeţi chiar astăzi să DESIGN COMPACT 

vedeţi întreaga gamă de scannere CanoScan din ultima generaţie, care se 

află la dealerul Canon. Sunt speciale. 

= CANON 
Canon East Europe - Bucharest Office, World Trade Center, entrance D, unit .1.06 bis, B-dul Expoziţiei nr.2, sector 1, București, Imaging across networks 
Romania tel.: 224 38 54 fax.: 224 42 36 e-mail: officeOcanon.ro http://www.canon-europa.com 

IT&S tel: (01) 410 40 80; (064) 418 670; ROMUS INDUSTRIES tel (01) 230 16 50; (056) 29 29 10; TORNADO SISTEMS tel: (01) 312 75 07; (041) 618 580 
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2000 tel: (01) 252 59 18; PCT tel: (01) 210 76 78; PYTHON SYSTEMS tel: (01) 223 25 47; PRODUCTON tel: (01) 410 90 78; RTC — OFFICE NET tel: (01) 327 69 00; SAMA CONSUL tel: (01) 242 30 94; CONSTANȚA: REL SYS PRO 
tel: (041) 545 401; RTC — OFFICE NET tel: (041) 695 804; TORENT COMPUTERS tel: (041) 831 820; CRAIOVA: AS COMPUTER tel: (051) 410 380; IAȘI: QNET tel: (032) 217 594; PITEȘTI: RTC - OFFICE NET tel: (048) 650 488; 
PLOIEȘTI: COMPEXIN tel: (044) 118 699; PLATIN SYSTEMS tel: (044) 117 095; SIBIU: ECO COPY & PRINT tel: (069) 213 189; TÂRGU-MUREȘ: REDATRONIC tel: (065) 161 282; TIMIȘOARA: COMPUTER FORCE tel: (056) 191 334: 
ELECTRONIC SHOP tel: (056) 196 684; ETA 2U tel: (056) 220 287. 
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Upgrade 
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Dintr-un sondaj realizat de curând pe site-ul nostru (www. 

chip.ro), reiese că mulţi dintre cititorii revistei doresc să facă 

un upgrade calculatorului lor, chiar în cursul acestui an. 

ai exact, la întrebarea noastră 

„Inteționaţi să faceți un up- 
grade al sistemului anul aces- 

ta?”, 88% au spus că doresc acest lu- 
cru, din care 13% alocă în acest scop 
sub 50 de dolari, 55% intenționează 
să cheltuiască sub 200 de dolari, iar 
20% vor să realizeze un upgrade ma- 
jor, în valoare de maxim 500 de dolari. 

Având în vedere interesul ridicat 
pentru upgrade, cât şi numărul mare 
de persoane care doresc să îşi cumpere 
un sistem nou, pe care să şi-l constru- 
iască singur, am decis să realizăm acest 
articol, în care să evidențiem ce com- 
ponente sunt cele mai indicate, în ca- 
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zul unor anumite sume disponibile. 
Desigur, nu i-am uitat nici pe cei care 
caută un sistem de firmă, gata configu- 
rat. Ei au la dispoziţie testul de sisteme 
din acest număr. 

Preţuri, preţuri, preţuri... 

O linie directoare a întregului arti- 
col o constituie regula raportului optim 
preţ/performanţă, pentru că adesea, ori- 
cât ne-am dori o anumită componentă 
pentru PC-ul propriu, se întâmplă ca 
pur şi simplu preţul ei să fie peste limi- 
ta pe care suntem dispuşi să o dăm. Pe 

de altă parte, în majoritatea cazuri- 
lor, componentele cele mai rapide sunt 

şi cele mai noi (din punct de vedere 
tehnologic, pentru că presupunem că 
oricum toate piesele le vom achiziţiona 
noi, şi nu second-hand), şi de aceea cos- 
tă prea mult față de sporul de perfor- 
manţă pe care îl aduc. De exemplu, un 
GeForce2 GTS costă peste 300 de do- 
lari, dar aduce un spor de performanţă 
de 20 - 30% față de un TNT2 Ultra, 
care e cu cel puţin 150 de dolari mai 
ieftin. Dar un GeForce2 MX, deşi şi el 
costă tot circa 150 de dolari, în jocuri- 
le actuale este cu doar câteva procen- 
te mai lent ca un GeForce2 GTS, şi de 

aceea e clar că cine nu are bugetul unui 
nabab, dar vrea totuşi o bună perfor- 
manță, găseşte şi el ceva în ofertele din 
ziua de astăzi. 

Altceva: toate preţurile specificate în 
acest articol sunt medii, şi nu conţin 
TVA. Dacă vă decideți pentru o achizi- 
ție, trebuie să adăugaţi valoarea TVA- 
ului, de 19%. Preţurile sunt din data 
de 25 septembrie. Până la apariţia re- 
vistei este posibil ca ele să se schimbe. 

Partea fixă 

Orice calculator are nevoie de com- 
ponente sau periferice care, deşi sunt 
indispensabile, nu modifică în nici un 
fel performanţa PC-ului: mouse-ul, car- 
casa, tastatura etc. Acestea au preţ 
care nici nu fluctuează prea tare, fiind 
practic la nivelul minim pentru care mai 
merită pentru un producător să conti- 
nue fabricarea lor. Tastatura, de exem- 
plu, costă 7-8 dolari. Deşi atât de ief- 
tine, tastaturile de astăzi au o fiabilitate 
foarte bună, aşa încât aici nu aveţi decât 
să o alegeţi pe cea care corespunde cel 
mai bine gustului dumneavoastră în ma- 
terie de feeling (pentru că au răspuns 
diferit la apăsare). Cu câţiva dolari în 
plus, puteţi fi posesorul unei tastaturi 
„multimedia”, care are câteva butoane 
suplimentare, folosibile în Windows, 

Nu are bilă, deci merge pe orice su- 
prafață şi nu trebuie curățat: Mi- 
crosoft IntelliEye. Dar costă peste 
60 de dolari. 



pentru a porni şi opri sistemul, sau a 
modifica volumul în boxe etc. 

Mouse-ul este un alt periferic ieftin, 
de 3-6 dolari. Chiar la 5 dolari se gă- 
sesc şi din cei cu rotiță de scroll, un lu- 
cru extrem de util. Din păcate, despre 
mouse nu se poate spune acelaşi lucru 
ca despre tastatură, adică fiabilitatea 
„şoarecilor” ieftini este destul de mică. 
Pentru început puteți lua unul din aces- 
ta, dar dacă nu aţi nimerit unul bun, 
poate veţi vrea să aveţi unul mai se- 
lect, produs de Microsoft sau Logitech. 
Acestea au fiabilitate mare şi sunt fa- 
bricate din materiale de calitate, deci 

nici nu trebuie curăţaţi prea des. Aceia 
care vor să aibă în mână un Rolls Royce 
al mouse-ilor vor căuta, desigur, un 
Razer Boomslang, care are o rezoluţie 
uluitoare şi deci un control foarte bun, 
dar şi un preț pe măsură (către 100 de 
dolari). 

„Cutia” 

Un alt element din această catego- 
rie este carcasa, ce conţine şi sursa de 
alimentare. Practic singurul format care 
se mai găseşte este ATX, deci dacă 
aveţi cumva o placă de bază şi o car- 
casă AT şi vreți să schimbaţi placa 
de bază, va trebui să luaţi şi o carcasă 
nouă, ATX, pentru că plăci de bază 
cu alimentare duală AT/ATX se gă- 
sesc cam greu. Cel mai important lu- 
cru la o carcasă este puterea maximă 

Nr. Producător! Nume Frecvenţă 

(MHz) 
N [fe [19 (erel=3) 

Hardware 

Upgrade 

Nu Da, in valoare de 

maxim 50 USD 

Da, in valoare de 

maxim 500 USD 

Da, in valoare de 

maxim 200 USD 

Răspunsurile la întrebarea „/ntenționaţi să faceţi un upgrade al sistemului 
anul acesta?” de pe site-ul CHIP. Interesul pentru upgrade este major. 

furnizată de sursa de alimentare. 
Cele obişnuite au 230 - 235 W, dar 

pentru cei ce intenționează să meargă 
spre un sistem cu procesoare AMD, re- 
comandăm una cu puterea de 300 W, 
pentru că au început să apară şi aces- 
tea în oferte. Chiar şi în cazul în care 
aveți în vedere un AMD Duron, care 
nu consumă la fel de mult ca şi Athlon- 
ul (peste 60 W la 1 GHz), tot este bine 
să deţineţi o sursă mare, pentru că ne 
gândim, desigur, şi la un viitor up- 
grade, şi s-ar putea ca atunci să fie ne- 
voie de curent mult. O carcasă are un 
preţ mediu de circa 30 de dolari, ceva 
mai mult pentru cea cu sursă de 300 W. 
Dacă vă interesează şi aspectul, mai 

Slot/Socket FSB (MHz) Cache L1 (KB) 

adăugați câțiva dolari (de fapt, destul 
de mulți, uneori dublu) şi luaţi una cu 
fața din plastic semitransparent, ase- 
mănătoare cu a iMac-ului. 

Din păcate, nici în anul 2000 nu ne 
putem lipsi complet de unitatea floppy 
de 1,44 MB, introdusă acum 13 ani 

de IBM. Preţurile acestor unități sunt 
minime, dar tot ne mai adaugă 12 - 13 
dolari la lista de cheltuieli. 

Am constatat că, indiferent de fa- 

bricant, fiabilitatea lor nu este ului- 

toare, dar oricum este mai bine să ale- 
geți una produsă de o firmă cu renume 
(Sony,- TEAC etc.) şi experienţă în do- 
meniu, mai ales că nu costă nimic în 
plus. 

Cache | Tehnologie 
L2 (KB) (microni) 

Preţ mediu 
aprox. (USD) 

1 Intel Celeron 600 Coppermine FC-PGA 66 32.(16:9:;%16.1)::.:1428 0,18 100 

2 Intel Celeron 633 Coppermine FC-PGA 66 32:(16;D:k£16:]) :- 128 0,18 4 

3 Intel Celeron 667 Coppermine FC-PGA 66 32-(16:2.£.161])..::3428 0,18 . 

4 Intel Celeron 700 Coppermine FC-PGA 66 32 (16 D + 161) 128 0,18 100 

5 Intel Pentium ||  600E Coppermine  Slot1/FCPGA 100 92. (16:Di 16.]);...256 0,18 200 

6 Intel Pentium III 600 Katmai Slot1 100 32:(16;2;4161):::542 0,25 195 

7 Intel Pentium Il  600EB Coppermine  Slot1/FCPGA 133 32 (16 D + 161) 256 0,18 200 

8 Intel Pentium Il  650E Coppermine  Slot1/FCPGA 100 32(16D+161)'*:256 0,18 200 

9 Intel Pentium III  700E Coppermine  Slot1/FCPGA 100 32:(16:D':£.161)%4.*256 0,18 215 

10 Intel Pentium ||  733EB Coppermine Slot1/FCPGA 138 32:(16.5.%:16.1):....256 0,18 235 

11 Intel Pentium Il  750E Coppermine  Slot1/FCPGA 100 32,(16:255416:)21+226 0,18 280 

[2 Intel Pentium ||  800EB Coppermine Slot1/FCPGA 133 32:(16D:+161).; 256 0,18 300 

13 AMD Athlon 600 K7 Argon SlotA 200 (2 * 100) 128 (64D+641) 512 0,18 110 

14 AMD Athlon 650 K7 Argon SlotA 200 (2 * 100) 128 (64D+641|) 512 0,18 115 

15 AMD Athlon 700 K7 Argon SlotA 200 (2 * 100) 128 (64D+641) 512 0,18 170 

16 AMD Athlon 800 K7 Argon SlotA 200 (2 * 100) 128 (64D+641) 512 0,18 200 

17 AMD Duron 600 Spitfire Socket A 200 (2 * 100) 128 (64D+641) 64 0,18 75 

18 AMD Duron 650 Spitfire Socket A 200 (2 * 100) 128 (64D+641) 64 0,18 90 

19 AMD Duron 700 Spitfire Socket A 200 (2 * 100) 128 (64D+641) 64 0,18 115 

20 AMD Athlon 700 Thunderbird Socket A 200 (2 * 100) 128 (64D+641) 256 0,18 195 

21 AMD Athlon 800 Thunderbird Socket A 200 (2 * 100) 128 (64D+641) 256 0,18 220 

' Nu era prezent pe piața românească la ora redactării articolului. 

Procesoare uzuale pe piaţă în toamna anului 2000. 
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Hardware 

Unitatea CD-ROM 

Dacă tot suntem la medii de stocare, 
urmează unitatea CD-ROM. Aceasta se 
găseşte în diferite arome, dar la viteze de 
rotație mari, în general de 48 - 52x. Prețul 
unui CD-ROM drive este de circa 40 - 45 
de dolari. Personal, recomand o unitate 
la 40x (deşi acestea sunt tot mai greu de 
găsit) pentru că au mai puţine probleme 
generate de viteza mare de rotaţie a dis- 
curilor. De altfel, unităţile Teac 40x sunt 
renumite pentru fiabilitatea lor şi pentru 
faptul că citesc rapid şi fără probleme 
orice fel de CD-uri. In plus, prețul unei 
astfel de unităţi este cu câţiva dolari mai 
mic decât al uneia 52x. Dacă totuşi doriți 
una cu viteză maximă, v-o recomandăm 
pe cea produsă de Asus (CD-S500/A, 
prima din topul nostru). 

Dacă aveţi un singur cablu IDE şi nu 
doriți să cumpăraţi încă unul, puteţi să 
aşezaţi unitatea CD-ROM pe acelaşi ca- 
blu cu harddisk-ul. Totuşi, un cablu IDE 
nu are un preț extraordinar de mare, şi 
este bine să aveţi două cabluri, pentru 
cele două canale IDE. Primul pentru 
harddisk, iar al doilea pentru CD-ROM, 
DVD-ROM sau o eventuală unitate 
CD-RW. Harddisk-urile se înțeleg bine 
cu unitățile CD-ROM aflate pe acelaşi 
cablu, şi chiar dacă au moduri de lucru 
diferite (UltraDMA, respectiv PIO), 
HDD-ul nu mai este încetinit de unitatea 
CD-ROM, pentru că chipset-urile noi 
suportă o facilitate numită „Independent 
Master/Slave Device Timing”, prin care 
fiecare aparat de pe canalul IDE respec- 
tiv este accesat la viteza sa maximă. 

Insist însă asupra faptului că este bine 
să aveţi harddisk-ul pe un cablu şi CD- 
ROM-ul pe altul pentru că pe bus-ul 
IDE, spre deosebire de cel SCSI, poate 
fi activ un singur device la un moment 
dat. Cu alte cuvinte, dacă lucrează uni- 
tatea CD-ROM nu poate lucra hard- 
disk-ul, şi invers. Să luăm un simplu acces 
de citire la CD-ROM, care durează circa 
100 ms. Pe tot parcursul acestei perioa- 
de, HDD-ul este blocat, în sensul că nu 

poate transfera date. Timpul de acces al 
unui harddisk este de 10 ms sau chiar 
mai puţin, şi vă daţi seama cât de multe 
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O alternativă la 
unitatea CD-ROM: 

un CD-RW. Aici 
avem cel mai ra- 

pid reprezentant 
alcategoriei, Plex- 

tor PlexWriter 12/ 

10/32A. 

date s-ar fi putut transfera în tot acest 
timp (presupunem că avem de-a face cu 
accese la piste diferite, aflate la distanță 
între ele — random access). Ca alterna- 
tivă la unitatea CD-ROM, merită consi- 
derată una DVD-ROM, care are o viteză 
de transfer puţin mai mică, dar citeşte şi 
DVD-uri. Ca să fim sinceri, acest din 
urmă lucru nu este foarte interesant 
pentru majoritatea utilizatorilor, dar 
s-ar putea să devină. Poate şi mai mult 
aş recomanda, în cazul în care vă înca- 
draţi în buget, un drive CD-ReWriter. 

Cei care au unul cu siguranţă nu vor 
renunța la ideea de a rămâne fără aşa 
ceva. Avantajele pe care le aduce sunt 
prea multe pentru a le enumera aici, şi 
am mai făcut-o, de altfel, în revistă. 

Sunetul şi muzica 

Trecem acum la partea numită de 
obicei multimedia, deşi se referă la faci- 
lităţile de sunet ale PC-ului. Cum nu avem 
intenţia să tratăm exhaustiv domeniul (ar 
fi şi imposibil), ne vom referi din nou la 
necesităţile utilizatorului mediu. Aşadar, 
vom alege ceva fără pretenţii, pentru că 
prea mari diferenţe între plăcile de sunet 
de sub 15 dolari nu prea sunt. Practic, 
toate redau MP3-uri şi sunetul din Jo- 
curi, ba chiar dacă avem noroc de o placă 

Boxele de câţiva 
dolari sunt sufici- 
ent de bune pen- 
tru majoritatea uti- 
lizatorilor de PC. 

de bază cu sunet inclus, am mai econo- 
misit câţiva dolari. Trebuie să menţionez 
aici preţurile foarte mici la care sunt pre- 
zente plăci de sunet cu cipuri Aureal (în 
urma achiziţiei, Creative): 12 - 13 dolari. 

Pentru cei cu urechea mai fină, un 
SoundBlaster Live! poate fi placa idea- 
lă, dar la peste 50 de dolari. 

La o placă de sunet ieftină, nu are sens 

să sărim calul la boxe scumpe. 90% 
dintre utilizatori se vor mulţumi cu su- 
netul emis de boxele — „„Made in China” 
care umplu piaţa de la noi. La şase dolari, 
nu putem avea mari pretenţii de la astfel 
de produse, dar rolul lor nu este de a reda 
fidel o simfonie, ci de a emite câteva sunete 
şi o muzică de pe CD sau din fişiere MP3. 

Cei care doresc un sunet de calitate 
îşi vor conecta ieşirea plăcii de sunet 
la intrarea unui aparat Hi-Fi, şi nu dau 
de pomană zeci sau sute de mii de lei 
pe nişte boxe de plastic, când au unele 
mult mai bune. 

A sosit un moment de recapitulare. 
Până acum avem o bună parte din sis- 
tem, constituită însă din elemente care 
nu sunt critice şi care nu influenţează 
prea mult performanţa sistemului. La cele 
amintite mai sus puteți face economie, 
dacă trebuie, adică să alegeţi componen- 
tele cele mai ieftine. De acum încolo însă, 
preţul mai mare va rezulta sau într-o 
performanță mai bună, sau într-o calita- 
te şi fiabilitate mai bune. Pentru piesele 
de mai sus, factura se ridică la aproxi- 
mativ 110 dolari. Nu vă bucuraţi, pentru 
că de abia acum încep cele scumpe. 

Dar să trecem la... 

Monitorul nu influenţează viteza 
sistemului, dar importanţa sa în PC este 
maximă. De fapt, după părerea mea 
monitorul şi harddisk-ul reprezintă el- 
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Hardware 

FSB 
(UY/laP4) 

Slot/ 

ISfelei (2 

AGP Tip RAM RAM Grafică on- 
maxim board 

Producător |Nume N felaialelile [e [= iSTelU ia elale ez) 

(MB) zi 
1 AMD lrongate  AMD-751 AMD-756 200 Slot A 2x Ultra- PC100 768 — 

750 (2 * 100) ATA 66 

2 AMD 760 necunoscut necunoscut 266 Slot A 4x  Ultra- PC200/PC- necu- E 
(2:*1383) ATA 100 266 DDR  noscut 

3 Intel 440BX 82443BX 82371AB 66/100/ Slot 1/ 2X  Ultra- PC66/PC- 1024 - 
(133) FC-PGA ATA 33  100/PC133 

4 Intel i810 82810 82801 66/100 Slot 1/ 2x  Ultra- PC66/ 542 i752 
(Whitney) FC-PGA ATA 66 PC100 

5 Intel i810E 82810E 82801 66/100/ Slot 1/ 2x Ultra- PC66/ 542 i752 
133 FC-PGA ATA 66  PC100 

6 Intel 815 82815 82801AA 66/100/ Slot 1/ 4X  Ultra- PC100/ 542 i752 
(Solano) 133 FC-PGA ATA 66 PC133 

7 Intel i815E 82815 82801BA 66/100/ Slot 1/ 4X  Ultra- PC100/ 512 i752 
133 FC-PGA ATA 100 PC133 

8 VIA Apollo VT8363 VT82C686A 66/100/ Socket 4Xx  Ultra- PC100/ 2048 — 
KT133 133 A ATA66  PC133 

9 VIA Apollo VT8731 VT82C686A 66/100/ Slot A 4X  Ultra- PC100/ 2048 — 
KX133 133 ATA66 PC133 

10 VIA Pro- VT8605 VT82C686A/  66/100/ Slot 1/ 4Xx  Ultra- PC66/ 1536 S3 Savage 
Savage VT82C686B/ 133 FC-PGA ATA66  PC100/ 4/S3 Savage 
PM133 VT8231 PC133 2000 

11 VIA Apollo VT82C601  VT82C686A 66/100/ Slot 1/ 2X  Ultra- PC100/ 1024 Trident 
PM601 133 FC-PGA ATA66  PC133 Blade3D 

12 VIA Apollo VT82C694X VT82C686A/  66/100/ Slot 1/ 4x  Ultra- PC66/PC- 1536 — 
Pro133A VT82C596B 133 FC-PGA ATA66  100/PC133 

13 VIA Apollo VT82C693A VT82C686A/  66/100/ Slot 1/ 2x  Ultra- PC66/PC- 1536 — 
Pro 133 VT82C596B 133 FC-PGA ATA66  100/PC133 

Caracteristicile diverselor chipset-uri din plăcile de bază. 

ementele cele mai importante. Primul pen- 
tru că de el depinde confortul lucrului cu 
calculatorul şi sănătatea ochilor utiliza- 
torului, cel de al doilea pentru că păstrea- 
ză cel mai important lucru dintr-un PC: 
datele utilizatorului. 

Majoritatea monitoarelor vândute în 
ziua de astăzi au diagonala de 15". Să nu 
ne facem iluzii că piaţa s-a maturizat şi 
cere monitoare de 15", acest lucru s-a 
întâmplat pentru că cele de 14" practic 
au dispărut din oferte, şi cele mai ieftine 
sunt cele de 15". Oricum însă, pentru cei 
care ţin neapărat la un ecran mai mare (şi 
la o calitate a imaginii în general mai 
bună), monitoarele de 17" nu mai sunt 
atât de scumpe, multe modele putând 
fi găsite sub 200 de dolari. 

Pentru cele de 15", preţurile variază 
destul de mult. Putem găsi unele la 130 
de dolari, de o calitate a fabricației în 
general mai redusă şi care nu sunt certi- 
ficate la emiterea de radiaţii: sunt con- 
forme doar standardului MPR II, mult 
mai permisiv faţă de mai noile TCO 95 
şi TCO 99. De la 139 - 140 de dolari în- 
cep modelele considerate „value” ale 
producătorilor taiwanezi cu nume bine 
cunoscut. Aceste aparate oferă cel mai 
bun raport preț/performanţă, dacă se 
poate spune aşa. Produsele firmelor 
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japoneze sau europene, renumite pen- 
tru calitatea lor, sunt mult mai scumpe, 
începând în zona celor două sute de 
dolari. In aceeaşi zonă se află şi moni- 
toarele taiwaneze cu tuburi Trinitron. 
In concluzie, cu cât ţineţi mai mult la să- 
nătatea dvs., cu atât veţi aloca o sumă 
mai mare pentru monitor. Alegerea unuia 
nu este nicidecum un lucru simplu. 

Să presupunem că am ales un display 
de 140 de dolari. Până acum am numă- 
rat 250 de dolari (şi numărătoarea con- 
tinuă, dar din păcate nu este inversă), 

şi trecem la zona de componente care 
contează la performanţă. 

Harddisk-ul 

Primul lucru care ne interesează la un 
harddisk este capacitatea. Este greu de 
spus care e cea optimă, pentru că pe de 
o parte fiecare are alte nevoi de stocare, 

pe de alta orice harddisk, oricât de mare 
ar fi, în câteva luni tot se umple. La ora 
actuală, marea majoritate a HDD-urilor 
vândute la noi în ţară se află în zona 10 
- 15 GB. Preţul mediu al unui harddisk 
entry-level, de 15 GB, este de sub 90 de 
dolari, dar aici performanţa nu este ma- 
ximă. Pentru 30 - 35 de dolari în plus, se 

obţine unul cu o turație de 7200 de rotații 
pe minut, sensibil mai rapid. Din păcate, 
majoritatea preferă încă harddisk-urile 
de 5400 RPM, mai ieftine. Ba chiar o 

mare căutare o au şi HDD-urile de 10 
GB, pentru că ele costă cu 10 - 15 dolari 
mai puţin ca unul de 15 GB. Cine caută, 
poate găsi la sub 100 de dolari un disc 
de 20 GB, foarte bun în cazul în care do- 
riţi să ţineţi muzică şi filme pe calculator. 

Referitor la interfeţe, de curând s-a 
impus cea numită UltraA TA 100, ce are 
rata maximă de transfer de 100 MB;s. 
Un drive de acest tip e cu 2 - 3 dolari mai 
scump ca echivalentul său UltraATA 66 
(66 MB/s transfer maxim). Practic, ţi- 
nând cont de faptul că rata susținută de 
transfer de care e capabil un harddisk de 
7200 rpm este de circa 25 - 30 MB/s, pare 
că de fapt această mişcare nu are rost, 
deoarece şi UltraATA 66 este suficient. 
Dar dacă se întâmplă ca datele căutate să 
se afle în cache-ul HDD-ului, pe Ultra- 

ATA 100 se ajunge la un transfer de 90 
MB/s, faţă de 60 MB/s la precedenta 
interfaţă. La fel, la scriere, dacă se scrie 
o cantitate de date mai mică decât mă- 
rimea memoriei cache, tranferul se face 

la viteza interfeţei. 
Recomandarea noastră, în cazul în 

care deţineţi suficienţi bani, este să ale- 
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Un monitor de 17" indicat pentru 
upgrade: liyama Vision Master Pro 
410. Este un produs relativ scump, 

însă de o calitate mult peste me- 
die. 

geți un harddisk la 7200 rpm, cu inter- 
faţă UltraATA 100. Din păcate, destul 
de puţine chipset-uri de astăzi suportă 
această interfaţă, celelalte oferind doar 
UltraATA 66. Dar în viitor Ultra ATA 
100 va fi standardul. 

Cei care vor să obţină o performan- 
ță excelentă din partea sistemului de sto- 
care vor considera un controler IDE 
RAID, fie ca placă separată (PCI) fie 
integrat pe placa de bază, şi două HDD- 
uri de 10- 15 GB. Astfel, în modul „Data 
stripping” (RAID 0) se poate obține o 
performanţă aproape dublă faţă de cea a 
unui singur harddisk. Dar pe lângă prețul 
celui de al doilea drive, se adaugă şi cel 
al controlerului. Cum deocamdată ofer- 
ta de controlere separate este sărăcuță, 

rămâne opțiunea de a achiziţiona o placă 
de bază cu IDE RAID, care este cu circa 
30 de dolari mai scumpă faţă de echi- 
valenta sa care nu are această opţiune. 

Componentele de până acum, în ca- 
zul în care am ales un HDD de 15 GB la 
5.400 rpm, ne costă 330 de dolari. Fiţi 
pregătiți moral, urmează alte piese scumpe. 

Placa grafică 

Dacă la harddisk este relativ simplu 
să facem o alegere, la placa grafică este 
ceva mai complicat. Prima întrebare care 
apare este dacă se doreşte sau nu rularea 
de jocuri 3D. Dacă nu, totul e clar. Orice 
placă grafică, oricât de ieftină ar fi, poate 
asigura o rată de refresh ergonomică (85 
Hz) la rezoluțiile uzuale, de până la 1024 
x 768. Recomandarea în acest caz este 
alegerea unei plăci de bază cu grafică 
încorporată, la care costul adițional este 
zero. In cazul în care platforma aleasă 
(AMD Athlon, Thunderbird, Duron) nu 

suportă acest lucru, o placă grafică ief- 
tină, cu 8 MB RAM, va fi suficientă. 
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Preţul ei este de maxim 25 - 30 de dolari. 
Aici găsim plăci cu cipuri S3 Virge 
(încă!), ATI Rage Pro, SiS 6326 şi Tri- 
dent 9880. Desigur, dacă aveţi nevoie de 
viteză în 2D, Matrox oferă cele mai ra- 
pide acceleratoare 2D, dar cel mai ieftin 
model, dotat cu cipul G400, costă circa 

100 de dolari. 
Dacă doriţi accelerare 3D, proble- 

ma se complică, pentru că depinde de 
cât sunteți dispuşi să cheltuiţi, şi în con- 
secință şi de ce nivel de performanţă veţi 
obține. Prima categorie de plăci care su- 
portă 3D sunt cele de până la 50 de dolari. 
Aici găsim cipuri 53 Savage 4, NVIDIA 
Vanta şi, mai rar, NVIDIA TNT2 M64. 

Toate sunt ajutate de 8 sau 16 MB RAM. 
Desigur, nu putem avea mari pretenţii de 
la aceste plăci entry-level. 

Concurența este mult mai dură în 
următoarea categorie, a plăcilor 3D de 
până la 100 de dolari. Aici concurea- 
ză produse dotate cu cipuri suficient 
de rapide pentru a-i mulţumi pe cei mai 
mulți, şi tot aici se află şi nivelul optim 
viteză/preţ. Puteţi alege plăci precum 
Voodoo 3 2000 şi 3000 cu 16 MB RAM, 
ATI Rage Fury Pro cu 32 MB RAM, 
precum şi cele motorizate de cipuri 
NVIDIA TNT2. 

Cea de a treia clasă este reprezentată 
de categoria superioară a plăcilor 3D 
mainstream şi se opreşte pe la 160 - 170 
de dolari. In această zonă se găsesc ac- 
celeratoare puternice, precum ATI Rage 
Fury MAXX (64 MB RAM), Matrox 
Millenium G400 (32 MB RAM), şi plăci 
provenite de la diverşi furnizori, cu ci- 
puri NVIDIA TNT2 Ultra sau cu rapi- 
dul GeForce2 MX. Incet, încet, în aceas- 

tă categorie coboară şi unele plăci cu 
GeForce 256. 

In fine, urcăm în aerul tare al înălțimi- 
lor performanţei 3D, al acceleratoarelor 
mai scumpe de 180 de dolari. Opțiunile 
se numesc GeForce 2 GTS, Voodoo 5 

5500 sau ATI Radeon, de curând dis- 
ponibil. 

Incepând cu placa grafică, diferenţele 
de preț sunt dramatice. Dacă mergem 

Quantum Fireball Plus LM de 15 GB 
este o opţiune pentru cei care vor 
să facă upgrade la un harddisk 
rapid şi de capacitate suficientă. 

spre un sistem ieftin, totalul ajunge la 
360 USD. 

Inima sistemului 

În sfârşit, ajungem la combinaţia pla- 
că de bază — procesor, unde opțiunile 
sunt poate şi mai numeroase decât la 
plăcile grafice, dar are comun cu capi- 
tolul anterior faptul că, în general, cu 
cât costă mai mult, cu atât performanţa 
este mai mare. Nu discutăm cazurile 
celor care au suficienți bani să meargă 
spre sisteme la 800 - 1000 MHz, ci vom 
încerca să vedem cum putem cheltui mai 
bine o sumă mai mică. 

Din start trebuie să spun că voi igno- 
ra complet domeniul Socket 7, care nu 
are nici un viitor, deşi reprezintă de de- 
parte cea mai ieftină opţiune la momen- 
tul actual: 60 de dolari placa de bază şi 
65 - 70 de dolari procesorul (AMD K6- 
II 500 MHz). Dezavantajele acestei plat- 
forme sunt prea numeroase pentru a le 
enumera aici. 

Pentru prețul său, Hercules 3D Pro- 
phet Il MX (cu cip GeForce2 MX) 
oferă o performanță excelentă în 
accelerarea 3D. 

Practic, un sistem entry-level se ba- 
zează astăzi pe un procesor Intel Celeron 
sau VIA Cyrix III între 500 şi 600 MHz, 
sau AMD Duron la 600 - 700 MHz. Cum 
procesorul fără placă de bază nu valo- 
rează nimic, vom considera întotdeauna 

combinaţiile dintre cele două. Practic, 

avem două opţiuni: mergem pe platfor- 
ma Socket 370 - FCPGA (Intel, VIA) sau 

pe Socket A (AMD). Să o luăm pe rând. 

Intel, VIA 

Cel mai ieftin ieşim dacă alegem o 
placă de bază Socket 370 - FCPGA, do- 
tată cu cipset Intel 1810 (sau 810E — 
ambele includ acceleratorul grafic 1752) 
şi un CPU VIA (oferit la noi de Interna- 
tional Computers Group şi K Tech), la 
500 sau 533 MHz. Preţul este de circa 
80 - 90 USD, respectiv 60 - 70 USD. 

Avantajul acestei combinaţii este dat de 
faptul că ulterior se poate face upgrade 



MicroStar MSI 815E Pro este una din 
plăcile dotate cu noul chipset i815 şi 
deține o viteză superioară, pe lângă o 
dotare de excepţie. 

la Celeron sau Pentium III. Dezvantajele 
sunt date de performanţa relativ redusă, ca şi 
de lipsa slot-ului AGP, ceea ce împiedică 
upgrade-ul la placa grafică. O soluție mai 
bună pentru cei care intenționează să facă 
upgrade peste câteva luni este o placă de 
bază cu Intel i815, care este un chipset mo- 
dern (oferă UltraATA 100, în varianta E) şi 
are şi slot AGP 4x. Dar aceste plăci sunt încă 
scumpe, la 135 - 160 de dolari. 

O altă soluţie o mai reprezintă plăcile 
cu Intel 440BX, un chipset excepţional, 
dar care îşi arată tot mai mult vârsta. Însă 
ajutat de controlere UltraATA 66 şi „over- 
clock-at” de producătorii plăcii de bază pâ- 
nă la 133 sau 150 MHz, el mai poate fi găsit 
în destule plăci de bază de astăzi. Avantajul 
său este că suportă procesoare Celeron şi 
Pentium III şi la frecvenţe înalte, prin diver- 
se artificii realizate de producătorii BIOS- 
urilor şi plăcilor. Aceste motherboard-uri 
pot fi considerate ca alternative la cele cu 
1815, dar nu au controler grafic inclus în 
chipset. Preţul lor este între 70 şi 120 dolari, 
în funcție de dotare. 

O mare răspândire capătă plăcile de bază 
cu chipset VIA 693(A) şi 694X - Apollo Pro 
Plus (Apollo Pro 133) şi Apollo Pro 1334. 
Ele au de obicei un preț mai mic decât 1815, 
de 60 - 100 USD, dar nu au grafică on-board. 
In schimb, față de BX-ul „clasic”, 694X 

oferă din start Ultra ATA 66 şi AGP 4x, iar 
performanţa sa este bună, fiind sensibil mai 
ridicată ca a predecesoarelor 693 şi 693A. 

Având datele expuse în paragrafele pre- 
cedente, dacă ne orientăm spre platforma 
FCPGA - Socket 370 (sau Slot 1 + adaptor de 
la FCPGA), avem următoarele opțiuni: 

* cea mai scumpă, dar şi cea mai sigură 
din perspectiva unui viitor upgrade: placă 
de bază cu 1815; 

* o variantă bună şi relativ ieftină: VIA 
Apollo Pro 133A (694X) sau Intel 440BX; 

* o placă ieftină, cu grafică încorporată, 
dar limitată ca upgrade: 1810, i810E; 

* placă ieftină, fără grafică încorporată: 
VIA Apollo Pro 133. 

Procesoarele suportate de aceste plăci 
sunt (în afara Cyrix-urilor) cele produse de 
Intel. Alegerea unui CPU depinde, evident, 

de necesarul de putere de calcul şi de suma 
destinată procesorului. Cert, aici Celeron-ul 
are raportul optim preţ/performanţă, mai ales 
în varianta Celeron 2, cu nucleu Copper- 
mine. Unul la 600 MHz poate fi găsit la circa 
100 de dolari. Pe de altă parte, un Pentium 
III nu strică nimănui. Recomandarea noas- 
tră este unul la 700 MHz (varianta E, adică 
cu nucleu Coppermine şi cu bus la 100 
MHz), care costă circa 215 dolari. 

AMD 

Cu aceasta trecem la platforma alternativă, 
AMD - VIA. Practic, aici avem două cate- 
gorii: Slot A şi Socket A. Pentru Slot A, pro- 
cesoarele sunt AMD Athlon (K7) pe slot. 
Ele urcă până la 1000 MHz. Plăcile de bază 
care îl suportă sunt bazate pe chipset-urile 
AMD 750 (northbridge 751 şi southbridge 
756) şi VIA KX 133, ba chiar pe o combinaţie 
dintre northbridge-ul Irongate (751) şi un 
southbridge VIA. De preferat este kKX133, 
pentru că este mai nou şi oferă AGP 4x, față 
de 2x la Irongate. De altfel, AMD lucrează 
la 760, înlocuitorul lui 750, care va oferi atât 
AGP 4x cât şi UltraATA 100. 

La cealaltă opţiune, Socket A, avem un 
singur chipset: VIA KT133. In noiembrie 
esteplanificat şi KM 133, care va avea grafică 
2D/3D încorporată (nucleul S3 Savage 4), 
dar va suporta şi un slot AGP. Deci va fi un 
815 al platformei AMD. 

Procesoarele care pot fi folosite sunt 
AMD Duron şi AMD Athlon (cu numele 
de cod Thunderbird). Duron este un CPU 
foarte rapid şi foarte ieftin, în varianta la 
600 MHz costând sub 90 de dolari, iar în 

cea la 650 sub 100. Nici Thunderbird nu 
este extraordinar de scump, cel la 700 MHz 
costând 190 USD. Problema la Socket A 
este că plăcile de bază sunt încă scumpe, 
ceea ce anulează avantajul de preţ al Du- 
ron-ului, care însă este mai rapid decât 
Celeron la aceeaşi frecvenţă. 

AMpa 
CR unui i 

AMD Duron la 600 MHz: dacă nu ar fi 
frânat de prețurile mari ale plăcilor de 
bază, Duron ar conduce detaşat în 
cursa vânzărilor la procesoare ief- 
tine. 
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Preţuri mici Preţ Recomandare Preţ Opţiune 1 Preţ Opţiune 2 adică! 
(9ISIBE (9SIBĂ (IDR (9ISIBE 
mediu) mediu) mediu) mediu) 

1 Tastatură 7 Microsoft Natural 30 Cherry — — — 
Keyboard G81-3000 

2 Mouse 5 Microsoft 20 Logitech Pilot 35 — — 
IntelliMouse Wheel Mouse 

3 Carcasă 30 — — — — — — 

Floppy drive 13 — — — — — — 

5 Unitate 45 TEAC 40x 43 Unitate 110 Unitate CD-RW 180 
CD-ROM DVD-ROM 

6 Placă 8 Creative 53  Aureal Vortex 12 — - 
de sunet SB Live! Advantage 

7 Monitor 15" 130 Monitor 17" 200 Monitor 15" cu 200 — — 
tub Trinitron 

8 HDD 15 GB 90" FIDD15.GB 125 IDE RAID 30 — — 
5400 rpm 7200 rpm HDD 

9 Placă grafică 30  Placă grafică 100  GeForce2 MX, 150; — — 
2D 3D mainstream Voodoo 5 290 

10a (Intel) Placă de bază 75  Placă de bază 140  Placă de bază 80  Placă de bază 70 
VIA 694X i815E i810E VIA 693A 

11a (Intel) Celeron 100 Pentium III 700E 215 Pentium ll 300 z = 
600 MHz 800EB 

10b (AMD) Placă de bază 100 Placă de bază 120 — -—  Placă de bază 105 
VIA KT133 VIA KX133 AMD 750 

11b (AMD) Athlon 90  Duron 600 MHz 80 Athlon 180 Athlon 220 
500 MHz (Thunderbird) 4 (Thunderbird) 

700 MHz 800 MHz 

42 RAM 64 MB 65  RAM128 MB 130 RAM 64 MB 60 — — 
PC133 RC 133 PC100 

Preţuri medii la diverse componente, împreună cu recomandările noastre pentru upgrade. 

Preţurile motherboard-urilor cu 
KT133 încep pe la 120 USD şi se ter- 
mină la 180 USD, dar deja sunt în scă- 
dere. 

A mai rămas doar memoria. Referi- 
tor la capacitate, avem două opţiuni: 
64 sau 128 MB. Ca viteză, avem me- 

morii PC100 şi PC133. Cum diferența 
de preț este de doar câţiva (puţini) do- 
lari, este mai bine să ne orientăm spre 
memoriile PC133, pentru că pot fi fo- 
losite într-o gamă largă de sisteme. Pre- 
țul memoriilor variază rapid, la ora re- 
dactării acestui articol fiind într-o uşoa- 
ră scădere, în timp ce pentru perioada 
următoare se prevede o creştere a pre- 

țului. Modulul de 64 MB PC133 costă 
între 65 şi 80 USD, în timp ce cel de 
128 MB urcă la 130 - 150 USD. Dacă 
nu folosiți programe de prelucrare gra- 
fică sau video, 128 MB sunt suficienți, 
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mai multă memorie nu va aduce un 
spor sensibil de performanţă. Pentru 
început, puteți face economie la me- 
morie şi să luaţi 64 MB, urmând ca după 
un timp să o aduceţi la 128 MB. 

Și cu aceasta am terminat enume- 

KA-7 100 aduce în lumea proce- 
soarelor Athlon facilitățile de over- 
clocking cu care ne-a obişnuit Abit, 
pe lângă un controler UltraATA 
100 cu IDE RAID. 

rarea componentelor şi perifericelor 
dintr-un PC. Dacă facem un total, cel 
mai ieftin sistem, dar care totuşi se 
poate folosi cu succes în aplicaţii obiş- 

LE MODE 

placa de bază contează enorm) ajunge 
la 850 de dolari, pentru ca la 1000 de do- 
lari să obținem un PC de top, de care nu 
trebuie să ne atingem cel puţin un an. 

Nu trebuie să uităm prețul software- 
ului, dar aici fiecare ştie mai bine de ce 

anume are nevoie. 
Tabelul vă oferă preţurile medii pen- 

tru componente, şi cu ajutorul lui vă 
puteţi practic configura singuri PC-ul, 
în funcţie de suma disponibilă. Şi acum . 
urmează partea cea mai interesantă: 
alergatul pe la firme după componen- 
te şi, desigur, deliciul final, asambla- 

rea sa. 

Răzvan Anghelidi [A 
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* Procesor Intel” Pentium“ III 550 MHz 

* Memorie 128 MB, max. 768 MB 

* HDD 9.1 GB Ultra2 SCSI 

* Intel“ 440BX chipset, 4 PCI, 2 ISA 

* Placă de bază Intel” T440BX 

* Adaptor Symbios Logic UW SCSI 

* Suport pentru 6 hardisk-uri, max. 210 GB 

* VGA Cirrus Logic GD 5480, 2 MB 

* CD-ROM IDE-ATAPI 

* Slot AGP 2x 

* Placă de reţea Intel” PRO/100+ (82558) 

* Tehnologie ATX 

* Sistem de răcire special 

* Intel” Server Control 

. Emergency Management Port 

* Garanţie 3 ani fără sigilare 

1399 USD + TVA 

De ce să foloseşti un PC ca server dacă la 

acelaşi preţ poţi cumpăra un Server Senorg? 

Mulţi cred că orice PC mai performant 

poate fi folosit ca server. Este o 

presupunere riscantă deoarece PC-urile 

sunt proiectate să servească un singur 

utilizator timp de 8-10 ore zilnic. Însă de 

la un server ne aşteptăm să funcţioneze 

non-stop ireproşabil ani de-a randul, 

rezolvan cerinţele a 10-20 de utilizatori. 

Acum Senorg vă oferă serverul 720 

bazat pe tehnologie Intel la preţul unui 

PC obişnuit. Utilitatea acestuia se 

dovedeşte acolo unde este important ca 

siguranţa, fiabilitatea şi calitatea să fie 

însoţite de un preţ competitiv. În plus 

SENORG. 
Informaţii: Senorg Romania s.r.l. Telefon: 01-233-1676 Fax: 01-233-1677 

E-mail: info(Asenorg.ro Internet: www.senorg.ro 

aveţi opţiuni care pană acum erau 

rezervate serverelor super-performante, 

ca Service Processor sau Remote 

Management. Calitate Senorg şi trei ani 

garanţie. Pentru alte soluţii bazate pe 

să ne arhitectură Intel, nu ezitaţi 

contactaţi. 

pentiume/// 
The Intel Inside logo and Intel Pentium III are registered trademark of Intel Corporation. 
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limpiada PC-urilor 
Deşi adevăratele jocuri olimpice s-au încheiat, clasamentul în „întrecerea” calculatoarelor 

încă nu v-a fost dezvăluit. Rezultatele obţinute în finala categoriei entry-level vă sunt 

prezentate în continuare. 

orința principală în momentul or- 
ganizării acestui test a fost aceea 
de a aduce în fața dumneavoastră 

o serie de sisteme accesibile pentru toată 
lumea, ale celor mai importanți producă- 
tori români de calculatoare. Tocmai de 
aceea limitările impuse în vederea par- 
ticipării la evaluare au fost relativ joase: 
un procesor la 600 MHz (la alegere dintre 
AMD Duron, Intel Celeron sau VIA Cyrix 
III) cu o placă de bază corespunzătoare 
tipului ales, 64 MB RAM, o placă grafică 
cu maxim 16 MB memorie, harddisk 
turat la maxim 5.400 RPM, având capaci- 
tatea de cel mult 16 GB, o placă de sunet 
şi un modem, fiecare la alegere (pentru 
nota finală am luat în calcul doar prezenţa 
lor) şi un monitor de 15”. Alte compo- 
nente, de genul IDE RAID sau SCSI, nu 
au fost acceptate deoarece ele se adresează 
unei alte zone de piaţă. Aceasta constitu- 
ie o configurație minimală şi de aceea a 
fost considerată de către redacția CHIP 
dreptuna entry-level (este foarte adevărat 
că mai exista şi varianta platformei So- 
cket 7, una extrem de ieftină, dar de facto 

în curs de lichidare). Pentru un utilizator 
mai puţin pretenţios, sau chiar şi pentru 
unul puţin mai avansat, soluția aleasă de 
noi se dovedeşte cel puţin suficientă, 
potrivindu-se foarte bine atât într-un 
mediu de business cât şi pe post de ,calcu- 
lator de acasă”. 

Se vede că partea hardware a luat-o 
înaintea software-lui. Acum, în oferte 
nu se mai prea găsesc sisteme cu proce- 
soare sub 500 MHz şi harddisk-uri mai 
mici de 10 GB, acestea fiind componen- 
tele esențiale pentru factorul performanţă 
aunui sistem, şi privind cifrele din dreptul 
lor este foarte posibil să ramânem uluiţi, 
dacă ne uităm că doar acum un an erau la 
modă harddisk-urile de 4 GB şi proce- 
soarele la 300 MHz. Efectul este că utili- 
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zatorul are posibilitatea să îşi dezvolte 
aptitudinile de a lucra cu calculatorul fără 
a fi limitat de viteza acestuia, factor care 
poate în acelaşi timp să îl stimuleze, 
curba învăţare/eficienţă fiind accentuată. 

Diferenţa dintre un sistem entry level 
şi unul de nivel mediu devine din ce în ce 
mai difuză; prin simplul fapt de a dubla 

memoria unui sistem de la 64 MB la 128 
MB, sistemul poate oferi performanțe 
crescute, comparabile cu un sistem de 
nivel mediu, în acelaşi timp prelungindu-i 
durata de viață. 

Codrin Hosu, Radu Toacşe, 

Vasile Prodan, Florin Maşca 

Evaluarea sistemelor a inclus nu mai 
puţin de şase secțiuni: performanţă, 

configuraţie de ansamblu, ergonomie, cali- 
tate/construcţie, documentație şi service. 

Vom începe prin a trece în revistă mo- 

dul de măsurare a performanţei, măsurare 
care a constat din rularea a două bench- 
mark-uri: în primul rând BapCo SYsS- 
mark2000, care a şi avut ponderea princi- 
pală în cadrul notei (85%), şi apoi 
MadOnion.com 3DMark 2000, a cărui 

pondere a fost de doar 15%. Testele s-au 
efectuat pe configurația originală a pro- 
ducătorului (cu optimizările aferente pe 
care fiecare le-a realizat în prealabil), fară 
a opera modificări în redacție. După cum 
se va vedea şi din rezultate, tuning-ul a 
avut importanța sa. Configuraţii relativ 
asemănătoare din punct de vedere hard- 
ware au condus în anumite situaţii la 
performanţe neaşteptat de diferite. 

La configuraţia de ansamblu au intrat 
în calcul caracteristicile principale ale plăcii 
de bază, ale plăcii grafice, carcasei, moni- 
torului, harddisk-ului, CD-ROM-ului, pre- 

cum şi prezenţa unei plăci de sunet, a unui 
modem, precum şi numărul şi tipul 
interfeţelor instalate. 

Ergonomia a fost şi ea calculată din alte 
trei subsecţiuni: ergonomia unității cen- 
trale (accesibilitate la controale, inscrip- 
ționări €etc.), cea a monitorului (rate de 
refresh, emisii de radiaţii etc.) şi ergono- 

Cum am testat 

mia monitorului în corelație cu placa 
grafică (pentru situaţii în care una din cele 
două componente o frânează pe cealaltă în 
privinţa ratelor de refresh). 

Pentru capitolul calitate/construcție 
s-au punctat calitatea imaginii monitoru- 
lui, structura carcasei şi modul de asam- 

blare a sistemului. 
În sfârşit, cu ponderile cele mai mici au 

fost documentaţia (au existat unele siste- 
me cu documentaţii foarte bine puse la 
punct) şi service-ul, la care a contat garanţia 
sistemului, a monitorului şi posibilitatea 
oferirii de asistenţă clienţilor prin interme- 
diul unei adrese de e-mail şi a unui număr 

de telefon. 
Nota finală a fost obţinută, bineînţeles, 

printr-o medie aritmetică a celor şase note 
corespunzătoare capitolelor enumerate mai 

sus, proporțiile fiind următoarele: perfor- 
manţa 30%, configuraţia 25%, ergonomia 
20%, calitatea/construcția 15%, documen- 
taţia şi service-ul câte 5%. 

Nea Documentaţie 

% 
) 

Service/Garanţie 

5% 



Doriţi un monitor LCD care să combine calitatea cu 

fineţea? Aţi venit exact unde trebuie: la Acer. 

Elegantul nostru FP855 (sau altele ca şi: FP558, 

FP559) este un exemplu concludent al unei astfel de 

combinaţii. Nu numai că are un design deosebit, dar 

deţine ultima tehnologie şi un remarcabil unghi de 

vizionare. Se poate calibra automat doar printr-o 

| simplă apăsare de buton, prin tehnologia dezvoltată 

de Acer: iKey. Toate acestea sunt completate de un 

microfon şi două difuzoare încorporate pentru 

aplicaţiile multimedia. 

Acer FP855 LCD monitor C) 

Super flat. Superb quality. A esta ACER (i 

we hear you 

Distribuitori ACMI PC&A PROD SRL AGER DISTRIBUTION SA DARER SRL TORNADO SISTEMS SRL 
(Acer Communications & Multimedia Inc.) Bd. Dimitrie Pompei, nr.8 Str. Bibescu Vodă, nr. 18 Bd. Decebal, nr. C24-C26 Str. Jiului, nr. 2A 

în România: Sector 2, Bucureşti Sector 4, Bucureşti Oradea, 3700 Bucureşti 
Tel: 01-242.53.84 Tel.: 01-336.93.18 Tel.: 059-41.31.19 Tel.: 01-312.75.07 
Fax: 01-242.53.89 Fax: 01-336.93.20 Fax: 059-34.19.89 Fax: 01-312.98.20 
email: office Opca.ro email: office Qager.ro email: darerQrdsor.ro email: cmituQtornado.ro 



Hardware 

Test 

Highlights 

Dacă vom arunca o 
privire asupra clasamen- 
tului la performanţă vom 
observa cu uşurinţă că 
platformele bazate pe 
AMD Duron au reuşit să 
„la faţa” celor dotate cu 

procesor IntelCeleron, un 
lucru care era de aşteptat, 
fiind ştiute rezultatele 
foarte bune obţinute în 
testele anterioare, reali- 

zate cu noul procesor de 
la AMD. Clasamentul 
poate fi împarțit în două, 
o parte cu sistemele ba- 
zate pe platformă Intel şi 
cealaltă parte conținând 
platformele AMD. Primul 
loc printre sistemele Du- 
ron fost ocupat, în ceea 
ce priveşte performanța, 
de sistemul Targa, iar la 
cele bazate pe procesoare 
Intel, sistemul Flamingo 
Diablo 666 s-a dovedit 
cel mai rapid (chiar dacă 
acesta, comparat cu siste- 
mele Duron, s-a clasat la 
acest capitol sub perfor- 
manţele chiar şi ale celui 
mai slab dintre ele). 

Din tabelul alăturat se 
poate observa că ocupan- 
tele primelor două poziții 
în clasamentul generate şi 
în cel al performanţei sunt 
dotate cu plăci video Ma- 
trox (G400, acestea fiind 

unele dintre cele mai rapide 
plăci existente la capitolul 
performanţă 2D, dar nici 
performanţele lor în 3D, 
reprezentate de nota 
3DMark 2000, nu sunt de 
ignorat, placa putând 
suporta bine şi jocuri ceva 
mai pretențioase. Ce-i 
drept, suntpuţine sistemele 
entry-level dotate cu plăci 
Matrox, dar ele se înca- 

drează în categoria celor 
cu 16 MB RAM. 

Un ultim lucru care ar 
trebui luat în calcul la 
alegerea unui sistem en- 
try-level, dar cu o pondere 
destul de importantă în lua- 
rea deciziei este prețul. Se 
poate observa foarte bine 
că preţurile variază pe o 
plajă de aproximativ 200 
USD, între cel mai ieftin şi 
cel mai scump dintre ele. 

Led ele [Ulez: cela 

Model 

Procesor/ Frecvență 

Memorie RAM (MB) 

Producător placă de bază, 
model 

Chipset placă de bază 

Protecție BIOS hardware 

Sloturi DIMM/ ISA/ PCI/ AGP/ 
CNR/ AMR 

Tip interfață AGP 

interfețe instalate Serial/ 
Parallel/USB 

Porturi IDE ATA33/ ATA6G/ 
ATA100 

Producător placă grafica, 
model 

Chipset placă grafică 

Tip AGP placă grafică 

Producător şi model placă 
de sunet 

Chipset placa de sunet 

Producător modem, model 

Chipset modem/ 
Viteză modem (kbps) 

Producător harddisk, model 

Capacitate harddisk (MB) 

Producător CD-ROM, model/ 
viteză maximă 

Monitor 

Producator monitor, model 

Frecvenţe maxime orizontal 
(kHz)/ vertical (Hz) 

Rezoluții maxime (HxV) 

Refresh la 800x600x16bpp!/ 
1024x768x16bpp (Hz) 

Garanţie sistem 

Garanţie monitor 

Adresă e-mail pentru suport 

Telefon pentru suport 

Note obtinute 

Performanță 

Configurație 

Ergonomie 

Calitate/ Construcţie 

Documentaţie 

Service 

Nota finală 

Ofertant 

Telefon 

Preţ (USD) 
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Ager Business Tech 

Glitter 

Intel Celeron 600 MHz 

64 

Asus CUBX 

Intel 440BX 

Nu 

4/1161/110/0 

2X 

2] 112 

2] 210 

Nespecificat TNT2 Series 

NVIDIA Riva TNT2 M64 

4X 

Nespecificat 

ESS Solo-1 ES1938 

Nespecificat 

Conexant RS567SP/ 56 

Seagate ST310212A 

9766 

Asus S50/ 50X 

Merit KFC CB6546SL(MN) 
70/ 150 

1280x1024 

112/ 88 

3 

3 

office(Qager.ro 

01-3323973 

7458 

6,77 

8,09 

7,08 

3,55 

10,00 

TES 

Ager Business Tech 

01-3323973 

834 

Brinel Computers 

Alpis Dephinus KinetiZ 

AMD Duron 600 Mhz 

64 

QDI KinetiZ 7T 

VIA KT133 

Da 

3/11511/0/1 

4X 

2] 1/4 

0/ 2/0 

Leadtek Winfast 3D S320 | 

NVIDIA TNT2 

4X 

On board 

AC '97 codec 

Genius GM56PCIHL 

Lucent LT V.90/ 56 

Quantum Ict15 15 GB 

14324 

Acer Acer 50x/ 50x 

Philips 105MB 

70/ 160 

1280x1024 

112/ 88 

3 

&i 

nbcQbrinel.ro 

064-414610 

8,79 

7,27 

8,65 

8,08 

4,89 

10,00 

8,14 

Brinel Computers 

064-414610 

765 

Mainboard-ul care stă la baza calculatorului de la Ager este Cel mai bun raport pret/performanță dintre toate sistemele 
un Asus CUBX acesta dispunând de de un controller 
UltraATA66 separat de chipset (se ştie că BX-ul nu oferă 
decât UltraDMA33). Harddisk-ul a fost mai mic decât la alte 
sisteme, ceea ce a redus nota sistemului, dar şi preţul. In 
schimb, unitatea CD-ROM este una de top, oferind o 
performanţă excelentă. 

participante la acest test a fost premiat cu "Best Buy”. Unul 
din factorii care au influentat preţul scazut per ansamblu al 
sistemului a fost şi harddisk-ul oferit (Quantul Ict15), dar în 
acelaşi timp el a fost şi unul din factorii care au influențat 
negativ performanţa acestui calculator. La capitolul plusuri 
putem aminti şi combinaţia placă grafică/placă de bază, 
care au reuşit împreună să obțină cea mai mare notă în 
testul 3D Mark, făcând din Delfinus Kinetiz o opţiune şi 
pentru jocuri. 



Deck 

Deck Olimpus Duron 

AMD Duron 600 Mhz 

Elsaco 

Blue Panther 

AMD Duron 600 Mhz 

Hardware 

Test 

Flamingo 

Flamingo Diablo 666 | 

intel Celeron 600 MHz 

64 64 64 

Chaintech CT-7AIA Epox EP-8KTA Soyo SY-7VCA 

VIA KT133 VIA KT133 VIA 694X 

Da Nu Da 

2] 1/ 31 1/0/0 3/1/6/1/0/0 3/1/5/1/0/1 

4X 4X 4X 

2/14/;2 2] 1/2 2] 1/2 

0/ 2/0 0/ 2/0 0/2/0 

Leadtek Winfast 3D S320 | Axle TNT2Pro Ati Xpert2000 Pro 

NVIDIA TNT2 NVIDIA Riva TNT2 Pro Ati Rage 128 Pro 

4X 4X 4X 

On board On board On board 

AC '97 codec AC '97 codec AC '97 codec 

Supergrace Volcano PCI 56k AP5614MI Soyo 197 

Conexant RS56/SP/ 56 Motorola 64412/ 56 Absent Absent/ 56 

Samsung SV1533D Quantum Fireball Ict10 15GB Quantum Ict10 

14598 14324 14324 

Samsung SC-152B/ 52 Teac 540E/ 40 Creative CD5233E/ 52 

Targa Business 1570A Samtron 55E CTX PR5OOF 

70/ 150 61/ 120 70/ 160 

1280x1024 1024x768 1280x1024 

112/ 88 98/76 112/ 88 

3 2 3 

3 3 3 

service deck.ro sales(Qelsaco.com info Qflamingo.ro 

01-2217400 031-514278 (int 146) 01-2225041 

9,11 9,00 8,30 

6,90 6,81 7,21 

9,11 7,18 9,51 

8,31 8,42 8,31 

5,75 3,82 7,78 

10,00 8,75 10,00 

8,31 7,73 8,33 

Deck Computers Elsaco Electronic Flamingo Computers 

01-2217400 031-514278 01-2225041 

799 769 858 
Foarte puţin i-a lipsit modelului „Olimpus Duron" oferit de Deck Poziționarea inversată a carcasei (cu sursa în partea de jos, la Cel mai rapid dintre sistemele dotate cu procesor Intel Celeron 
să fie premiat cu medalia de bronz şi să ocupe un loc pe bază) îi conferă acestui PC o accesibilitate sporită la nivelul (având un scor neaşteptat chiar) s-a dovedit a fi Diablo de la 
podium. La capitolul gețiojmanăi acesta se plasează pe locul componentelor, precum şi o ventilare mai bună oferită Flamingo. Locul pe podium nu s-a datorat însă nu numai 
trei, şi chiar pe locul doi, dacă facem clasamentul pe coloana procesorului prin amplasarea acestuia în zona inferioară, în performanței ci şi documentaţiei sale excelente (de deparie 
ergonomie. Şi în categoria „Best Buy' acesta s-a dovedit un care fluxul de aer rece este mult mai mare decât în zona cea mai bine realizată, şi, remarcabil, integral în română) 
câştigător, locul trei ocupat în acest clasament fiind la rândul superioară a carcasei. Monitorul a fost singurul din test căruia precum şi a ergonomiei foarte bune; legat de aceasta din 
sau binemeritat. i-a lipsit OSD-ul şi care nu oferă rezoluţii peste 1024 x 768, urmă, merită să amintim carcasa în stil Power Mac, care oferă 

dar în ciuda acestui fapt a afişat una din cele mai bune imagini, acces uşor la toate componentele sistemului. 
remarcându-se la acest capitol. 
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Hardware 

Test 

sd Cole [Ulet: cela 

Model 

Procesor/ Frecvență 

Memorie RAM (MB) 

Producător placă de bază, model 

Chipset placă de bază 

Protecţie BIOS hardware 

Sloturi DIMM/ ISA/ PCI/ AGP/ CNR/ 
AMR 

Tip interfață AGP 

interfețe instalate Serial/ Parallel/USB 

Porturi IDE ATA33/ ATA66/ ATA100 

Producător placă grafica, model 

Chipset placă grafică 

Tip AGP placă grafică 

Producător şi model placă de sunet 

Chipset placa de sunet 

Producător modem, model 

Chipset modem/ 
Viteză modem (kbps) 

Producător harddisk, model 

Capacitate harddisk (MB) 

Producător CD-ROM, model! viteză 
maximă 

Monitor 

Producator monitor, model 

Frecvenţe maxime orizontal (kHz)/ 
vertical (Hz) 

Rezoluții maxime (HxV) 

Refresh la 800x600x16bpp!/ 
1024x768x16bpp (Hz) 

Garanţie sistem 

Garanţie monitor 

Adresă e-mail pentru suport 

Telefon pentru suport 

Note obtinute 

Performanță 

Configurație 

Ergonomie 

Calitate/ Construcție 

Documentaţie 

Service 

Nota finală 

Ofertant 

Telefon 

Preţ (USD) 

Acorp Millennium 

Intel Celeron 600 MHz 

64 

Acorp 6VIA82P 

VIA 693A 

Nu 

3/ 1/ 3/1/0/0 

2X 

2] 1/2 

0/ 2/0 

Acorp Nespecificat 

NVIDIA Riva TNT2 M64 

4X 

Nespecificat 

Yamaha YMF724 

Nespecificat 

Lucent LT V.90/ 56 

Fujitsu MPD3064AT 

5960 

Teac 540E/40X 

Hyundai S570 

70/ 150 

1280x1024 

112/ 88 

3 

3 

office(acorp.ro 

01-2217343 

5,97 

6,32 

8,06 

7,92 

2,06 

10,00 

6,78 

ICG 

01-2217343 

751 

Pentru cei care nu aleargă cu orice preț după 
viteză, dar la care nivelul prețului contează, Acorp 
Millennium este cu certitudine o opţiune de luat în 
calcul. Acest sistem împreună cu cel de la PC&A, 
în ciuda locurilor ocupate, au fost cele care au 
respectat cel mai bine filosofia de PC entry-level, 
producătorii urmărind să ofere un calculator în 
primul rând accesibil ca preț. Harddisk-ul mic 
a redus nota pe ansamblu, dar a şi contribuit la 
scăderea prețului. 
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odată Ultra Pro 

LL) 

ASTM U) E 

Ultra Pro Duron 

AMD Duron 600 Mhz 

64 

Pco-Partner Ultra-Board 

VIA KT133 

Nu 

3/1/5/1/0/1 

4X 

21 1/2 

0/2/0 

Matrox Millenium G400 

Matrox G400 

2X 

On board 

AC '97 codec 

Zoltrix Cobra 

Conexant Conexant 56K 

Western Digital WDC153AA 

14667 

LG CRD-8482B/ 48x 

AOC Spectrum 5Gir+ 

69/ 120 

1280x1024 

111/ 86 

2 

3 

office(Qktech.ro 

01-2222036 

9,77 

7,11 

8,53 

8,35 

6,17 

8,75 

8,41 

K-Tech Electronics 

01-2222036 

803 

La aproape 100 USD distanţă ca preţ (în jos) de 
câştigătorul CHIP TIP-ului, sistemul de la K-Tech 
reuşeşte să dea dovadă de o performanță 
respectabilă, în aplicaţiile SOHO plasă 
egalitate cu Targa Kondor 600 (lucru explicabil 
până la un anumit punct şi prin relativa asemă- 
nare a configurației celor două modele). Tot- 

uron este foarte bine plasat 
şi în topul „Best Buy”, fiind ocupantul locului doi, 
raportul preț/performanţă fiind de asemenea unul 
care cu greu poate fi ignorat. 

5, 

"Crap! 
TIP 
Noiembrie 

Pda] 

Ec: Căilale] 

Targa Kondor 600 

AMD Duron 600 MHz 

64 

Biostar M7VKB 

VIA KT133 

Da 

3/1/5/1/1011 

4X 

21 1/2 

0/ 2/0 

Matrox Millenium G400 

Matrox G400 

2X 

On board 

AC '97 codec 

Targa VQH1456R1 

Conexant RS567SP/ 56 

Seagate ST315323 

14645 

Toshiba XM-6702/ 48X 

Targa Business 1570A 

70/ 150 

1280x1024 

112/ 88 

3 

3 

supportQlasting.ro 

056-201278 

9,87 

7,22 

8,93 

8,92 

4,33 

10,00 

8,61 

Lasting System 

056-201278 

890 

Îşi datorează poziţia de lider, şi în consecință 
CHIP TIP-ul acordat, în foarte mare măsură 
vitezei excelente pe care a dovedit-o. Secţiunile 
la care a ocupat locul întâi au fost cele de service 
(la egalitate cu o serie de alte sisteme), construc- 

şi, poate cea mai importantă, performanța. 
re deosebire de toți ceilalți participanți, 

Kondor 600, a fost singurul sistem cu un „look" 
complet unitar, toate componentele vizibile în mod 
obişnuit (monitor, carcasă, etc.) purtănd aceeaşi 
siglă: Targa. 



Maguay 

Maguay Expert Classic 

Intel Celeron 600 MHz 

64 

intel Easton 

Intel i815E 

Da 

3/0/5/1/1/0 

4X 

1/1/2 

0/0/2 

Diamond MM Stealth III s540 

S3 Savage4 

4X 

On board 

AC '97 codec 

Nespecificat 

Lucent LT V.90/ 56 

WD 102AA 

9782 

Sony CDUA4821/ 48x 

Mag Innovision 570FD 

70/ 130 

1280x1024 

112/ 88 

3 

3 

office Omaguay.ro 

01-2103833 

7,68 

7,06 

8,69 

8,31 

3,10 

10,00 

7/74] 

Maguay Impex 

01-2116466 

859 

Încet, încet, chipset-ul i815 începe să intre şi în 
configuraţiile sistemelor actuale, firma Maguay 
alegând să îşi doteze sistemul cu o astfel de 
placă, construită cu i815. După sistemul de la 
Flamingo, Expert-ul de la Maguay s-a dovedit 
cel mai rapid dintre cele cu procesoare 
Celeron. Ne-a atras atenția în mod deosebit 
felul extrem de îngrijit în care a fost asamblat, 
cablurile fiind rutate astfel încât să reducă la 
minim atât interferenţele, cât şi obturarea 
fluxului de aer. 

PC&A 

Apollo 

Intel Celeron 600 MHz 

64 

Shuttle AV11 

VIA 693A 

Nu 

3/ 2/ 5/ 11010 

2X 

2/12 

0/ 2/0 

Daytona TNT2 Series 

NVIDIA Vanta 

4X 

Creative Labs Sound Blaster 128 AudioPCl 

Creative CT6880 

Nespecificat (Softk56) 

Conexant RS567SP/ 56 

Quantum Fireball lct10 15GB 

14324 

Acer 5O0MAX/ 50X 

IBM Aptiva 2236 

70/ 120 

1280x1024 

112/ 88 

3 

3 

support pca.ro 

01-2425392 

6,23 

7,00 

9,00 

8,02 

2,85 

10,00 

7,26 

PC&A 

01-2425384 

723 

S-a evidenţiat prin preţul pe care î are, acesta 
fiind cel mai mic dintre toate. Bineînțeles că 
urmările s-au văzut în clasamentul „Best Buy” 
unde Apollo s-a clasat pe poziția a patra. Nota 
mai mică de la performanţă este explicabilă 
prin prezența pe placa de bază a chipset-ului 
VIA 693A, unul nu atât de rapid ca un VIA 694X 
sau un Intel i815, dar o soluție mai ieftină decât 
acestea. Monitorul foarte bun poate înclina 
oricând balanța în favoarea lui Apollo, pentru 
utilizatorul care apreciază un display de calitate. 

ME pey A 

Senorg 

Progress 560 

Intel Celeron 600 MHz 

64 

Abit SE6 

Intel i815E 

Da 

3/0/ 6/ 1/ 1/0 

4X 

2] 1/2 

0/0/2 

Leadtek Winfast 3D S3201 

NVIDIA Riva TNT2 

4X 

On board 

AC '97 codec 

Conexant PCI V.90 Modem 

Conexant RS567SP/ 56 

Quantum Fireball lct10 15GB 

14324 

Philips PCCDO48/ 48x 

Philips 105S 
60/ 120 

1280x960 

96/75 

3 

2 

service(Qsenorg.ro 

01-2331676 

6,79 

7,26 

8,42 

6,69 

6,93 

8,75 

7,32 

Senorg România 

01-2331676 

899 

Cum deja ne-am o obişnuit, şi Progress 560 
beneficiază de aceeaşi carcasă cu formă 
specifică gamei de PC-uri Senorg. Ca şi în 
cazul lui Sistec Maniac, şi aici am intâmpinat 
aceeaşi problemă în rularea Photoshop-ului, 
lucru care explică nota mai mică de la 
performanță, placa grafică a fost de acelaşi tip. 
La fel ca şi la Targa Kondor, preţul este unul 
destul de ridicat încadrându-se mai greu în 
zona de entry-level, cel puţin pentru piaţa din 
România. 

Hardware 

Sistec 

Maniac 

AMD Duron 600 Mhz 

64 

Tyan S2390 Trinity KT 

VIA KT133 

Nu 

3/ 1/6/1/0/0 

4X 

1/1/2 

0/ 2/0 

Leadtek Winfast S320 | 

NVIDIA Riva TNT2 Pro 

4X 

Creative Labs Sound Blaster AudioPCI 128 

Creative CT6880 

Nespecificat KM1110001002 

Conexant RS567SP/ 56 

Samsung SV1533D 

14598 

Asus 50XMax/ 50X 

Philips 105810 

70/ 160 

1280x1024 

112/ 88 

3 

3 

service Qsistec.ro 

064-190282 

8,51 

7,25 

8,89 

7,50 

5.12 

10,00 

8,05 

Sistec 

064-190282 

799 

După cum se poate vedea, aici nota de la 
performanță este mai mică decât a altor 
sisteme echipate cu procesoare Duron. Motivul 
nu este dat de o presupusă viteză mai redusă, 
ci de faptul că testul de Photoshop din cadrul 
lui SYSmark 2000, în mod misterios, a refuzat 
să ruleze, sistemul încasând pentru respectiva 
secțiune 0 puncte. Problema este mai mult ca 
sigur din driverele plăcii grafice, deoarece pe 
alte calculatoare cu hardware similar (în speță 
placa grafică) testele au rulat corect. 
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Hardware 

Test 

K Tech Ultra Pro Duron 

Lasting Targa Kondor 600 

Deck Olimpus Duron 

Elsaco Blue Panther 600 

Flamingo Diablo 666 | 

Brinel Alpis Delphinus 

Sistec SCS Maniac 

Maguay Expert Classic 

Ager Glitter 

PC&A Apollo 6600 

Senorg Progress PC 

ICG Acorp Millenium 

40 60 80 

Brinel Alpis Delphinus 

Sistec SCS Maniac 

Lasting Targa Kondor 600 

Senorg Progress PC 

Deck Olimpus Duron 

K Tech Ultra Pro Duron 

Elsaco Blue Panther 600 

Flamingo Diablo 666| 

PC&A Apollo 6600 

ICG Acorp Millenium 

Maguay Expert Classic 

Ager Glitter 

100 

Rezultatele in BapCo SYSMark 2000 

Lasting Targa Kondor 600 

K Tech Ultra Pro Duron 

Deck Olimpus Duron 

Elsaco Blue Panther 600 

Brinel Alpis Delphinus 

Sistec SCS Maniac 

Flamingo Diablo 666 | 

Maguay Expert Classic 

Ager Glitter 

Senorg Progress PC 

PC&A Apollo 6600 

ICG Acorp Millenium 

0,00 2,00 4,00 6,00 

Nota performanță 

Flamingo Diablo 666 | 

Deck Olimpus Duron 

PC&A Apollo 6600 

Lasting Targa Kondor 600 

Sistec SCS Maniac 

Maguay Expert Classic 

Brinel Alpis Delphinus 

K Tech Ultra Pro Duron 

Senorg Progress PC 

Ager Glitter 

ICG Acorp Millenium 

Elsaco Blue Panther 600 

4,00 6,00 

Nota ergonomie 

Lasting Targa Kondor 600 

K Tech Ultra Pro Duron 

Flamingo Diablo 666 | 

Deck Olimpus Duron 

Brinel Alpis Delphinus 

Sistec SCS Maniac 

Elsaco Blue Panther 600 

Maguay Expert Classic 

Senorg Progress PC 

Ager Glitter 

PC&A Apollo 6600 

ICG Acorp Millenium 

6,00 

Nota finala 
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Brinel Alpis Delphinus 

Senorg Progress PC 

Sistec SCS Maniac 

Lasting Targa Kondor 600 

Flamingo Diablo 666 | 

K Tech Ultra Pro Duron 

Maguay Expert Classic 

PC&A Apollo 6600 

Deck Olimpus Duron 

Elsaco Blue Panther 600 

Ager Glitter 

ICG Acorp Millenium 

8,00 

Lasting Targa Kondor 600 

Elsaco Blue Panther 600 

K Tech Ultra Pro Duron 

Flamingo Diablo 666 | 

Deck Olimpus Duron 

Maguay Expert Classic 

Brinel Alpis Delphinus 

PC&A Apollo 6600 

ICG Acorp Millenium 

Sistec SCS Maniac 

Ager Glitter 

Senorg Progress PC 

8,00 10,00 

Brinel Alpis Delphinus 

K Tech Ultra Pro Duron 

Deck Olimpus Duron 

PC&A Apollo 6600 

Elsaco Blue Panther 600 

Sistec SCS Maniac 

Flamingo Diablo 666 | 

Lasting Targa Kondor 600 

ICG Acorp Millenium 

Maguay Expert Classic 

Ager Glitter 

Senorg Progress PC 

8,00 10,00 

500 1000 1500 2000 2500 

Rezultatele în madonion.com 3DMark2000 

4,00 6,00 8,00 

Nota configurație 

2,00 4,00 6,00 8,00 

Nota calitate/construcție 

8,00 

Nota preț-performanță 

3000 

10,00 

10,00 
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| Hardware 

Teste 

Rubrica aceasta, destinată prezentării celor mai noi produse de pe piaţa românească, vă expune 

o serie de componente testate în laboratorul CHIP. 

Codrin Hosu, Radu Toacşe, Florin Maşca, Vasile Prodan, Călin Tătulea, Ionuț Bălan [A 

PowerColor EvilKing 3 

Pe bancul nostru de probă a poposit luna 
aceasta şi o placă video cu al său nume 
EvilKing 3. Bazată pe un chipset Voodoo3 
şi dispunând de 16 MB a marcat puternic pe 
partea de 2D unde timpul de execuţie al 
testului Excel a avut o medie de 5,79 se- 
cunde. Performanța la capitolul 3D este una 
tipică pentru acest cip grafic, scorul obținut 
în 3Dmark 2000 este de 2438, iar numărul 
de cadre pe secunde în Quake 3 sunt de 54,3 

î 

în 1024x768x16 . Rezultatele obținute în 
Unreal se situează la nivelul a 71,62 fps în 
800x600x16 şi 68,1 fps în 1024x768 cu 
aceeaşi adîncime de culoare de 16 biţi. 
Testul pe 32 de biţi după cum foarte bine se 
cunoaşte nu poate fi rulat pe o placă cu 
Voodoo3 întrucât acest mod nu este supor- 
tat. Astfel frame rate-ul reuşit în Expan- 
dable în 16 biţi la o rezoluţie de 1024x768 
este situat puţin peste 48, în timp ce testul de 
Test Drive 6 nu rulează deloc pe Voodoo3, 
lucru ce se reflectă în notele finale şi 3D 
mult mai slabe față de un Riva TNT2 Pro. 

Ofertant: Viami Computers 
Telefon: 01-3277245 
Preţ: 81 USD 

PowerGene GTS2 CMX2S 

În oferta celor de la PowerColor găsim 
acest model de GeForce? în varianta MX 
echipat cu 32 MB memorie SDRAM. Pe 
partea de 2D a rezolvat testul într-un timp 
obişnuit pentru aceasă categorie de plăci şi 
anume undeva în jurul valorii de 6,5 se- 
cunde fiind cea mai rapidă de până acum 
dintre plăcile cu chipset MX. Modelul s-a 
făcut remarcat la capitolul dotare unde cele 
patru cd-uri aferente (aceste CD-uri conţin 
jocurile Wargasm şi Test Drive 5, Win- 
DVD 2000 şi driverele), cele două ieşiri 
TV, una Composite şi una S-Video şi dri- 
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verele incluse atât pentru Win95/98 cât şi 
pentru Win2000 şi Win ME au obținut cea 
mai mare notă. În Quake 3 în 800x600x16 
pe fastest setting frame rate-ul obținut a fost 

de 104 iar în 1024x768x32 pe high quality 
setting de 42,1 nereuşind performanţele 
MX-ului de la Hercules în acest joc. A 
depăşit însă această placă în Test Drive 6 cu 
82 fps-uri în 800x600x16 şi 46 fps în 
1024x768x32. Scorul obţinut în 3DMark 
2000 a fost de 3789, o valoare care se 
încadrează în plaja de valori oferite de un 
GeForce256. 

Ofertant: Viami Computers 
Telefon: 01-3277245 
Preţ: 111 USD 

3Com Megahertz 
3CXFEM656C 

3Com, unul dintre cei mai renumiţi pro- 
ducători de echipamente de reţea, este un 
lider şi în domeniul dispozitivelor de 
reţea destinate calculatoarelor mobile. 
3CXFEM656C este o placa CardBus, care 
oferă atât posibilitatea de conectare la o 
rețea detip LAN ethernet 10/100 MB/s, cât 
şi la reţeaua telefonica comutată, fiind foarte 
utilă pentru un utilizator care are nevoie cu 
adevărat de comunicare în orice loc s-ar 
afla. Acest card PCMCIA Type II este 
dotat cu două mufe pentru conectare: una 
dintre ele destinată conectarii exclusive la o 
rețea LAN (conectarea făcându-se defapt 
printr-un prelungitor, foarte util, acesta ofe- 
rind o distanţa confortabilă intre laptop şi 

3Com Mesgahert: 

cablul dereţea), iar cealaltă o mufa, XJACK 
Autosensing, care detectează automat tipul 
cablului conectat, RJ-45 pentru LAN, sau 
RJ-1 1 pentru modem. Prelungitorul pentru 
mufa LAN este prevăzu cu două LED-uri 
pentru semnalizarea tipului conexiunii 10 
sau 100 MB/s, iar XJACK-ul de asemenea 
cu un led pentru semnalizarea funționarii 
legaturii modem. Modem-ul incorporat 
suporta protocolul V.90, conexiunea maxi- 
ma putând fi realizată la ovitezăde31.2Kbps 
pentru upload respectiv la 53 Kbps pentru 
download. 

Ofertant: Flamingo Computers 
Telefon: 01-2225041 
Preţ: 199 USD 

Trendnet KIT TE100-SK3 

TE100-SK3 este, după cum ne dăm 
seama din nume, un kit de retea ce permite 
conectarea a două calculatoare. Astfel kitul 
conţine două plăci de rețea TE100-PCI- 
WN 10/100 MB/s construite cu cipul 
RTL8139B, două cabluri UTP categoria 5 
cu o lungime de 7 metri şi dispozitivul 
TE100-S55E, acesta din urmă fiind un 10/ 
100 MB/s N-way Fast Ethernet Switch de 
dimensiunea unei palme, cu un design sim- 
plu, echipat cu cinci porturi capabile să 
negocieze viteza de lucru a conexiunilor 

atât între 1OBase-T şi 100Base- 
TX, cât şi între modurile half, 
respectiv full duplex. Dispune 

ama 

şi de un port uplink şi de led-uri ce in- 
formează asupra conexiunilor şi apariția 
coliziunilor. Instalarea acestui pachet este 
facilitată de documentația prezentă ce ex- 
plică atât modul de instalare a hardware- 
ului şi cablarea cât şi a driverelor. Acest 
pachet se adresează birourilor mici sau 
utilizării acasă, ocupând foarte puţin spațiu 
şi având ulterior posibilitatea extinderii 
acestei mici rețele. 

Ofertant: ICG 
Telefon: 01-2217343 
Preţ: 102 USD 



Pentru dealeri: înscrieţi-vă în 

baza de date la officeQacorp.ro 

şi primiţi săptămânal oferta 

actualizată. 

Tel: 221.7: Fax: 221. 

„ Thatis Rece 
Ali 

ICG înseamnă: 
- distribuţie naţională; 

- livrări din stoc, prin mesagerie sau 
PrioriPost, în maximum 24 de ore; 

„facilităţi de plată şi discount-uri; 

- componente 100%.originale. 

INTERNATIONAL COMPUTERS GROUP 
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Epox BX7+100 

Bazată pe veteranul cip 440BX, 
această placă de bază este un fel de mică 
bijuterie, fiind un model ceva mai mult 
dezvoltat decât modelul soră BX7+ 
(prezentat în numărul trecut) prin imple- 
mentarea versiunii mai noi a controleru- 
lui RAID HighPoint şi anume HPT370. 
Această placă de bază, construită cu 
„bătrânul” BX, ce suportă UltraATA 

100 (datorită lui HP'T30), are performanţe 
ce o plasează între motherboard-urile 
dotate cu proaspătul chipset 1815. A 
obținut un scor de 159 in SysMark şi cea 
mai mare notă în 3Dmark, fiind mai rapidă 
decât BX7+, care este identică cu excepția 
controlerului HighPoint. 

Acest controler permite pe lângă 
modurile RAID 0, 1, 0+1 şi funcţia de 
hotswap a device-urilor IDE, ceea ce 
înseamnă că aceste componente pot fi de- 
conectate fără a fi nevoie de oprirea sistemu- 
lui, bineînţeles dacă acestea suporta hotswap 
la rândul lor. Posibilitatea setării unei 

frecvenţe de bus în plaja 660-200 MHz, 
incrementarea făcându-se cu o unitate, 

reglarea amănunțită a tensiunii de lucru a 
procesorului şi testul POST cu afişaj încor- 
porat, asigură pentru această placă pe lîngă 
excelentul mediu de overclocking şi o viață 
îndelungată, fapt întărit şi prin prezența 
celor şase sloturi PCI şi cinci USB. 

Ofertant: Elsaco Electronic 
Telefon: 031-514278 
Preţ: 114 USD 

Micronet SP6OSE Etherfast 
10/100Mbps Switch 

De la cunoscutul producător de echipa- 
mente de reţea, Micronet, vine acest mic 
switch cu opt porturi capabile de viteze de 
10 sau 100 Mbps pe numele său SP6O8E. 
Caracteristicile sale principale sunt insta- 
larea foarte uşoară, dimensiunile foarte mici 
ale carcasei metalice, autonegocierea vite- 
zei conexiunii către fiecare port, monito= 
rizarea simplă prin LED-uri, atât a traficu- 
lui cât şi a modului half/full duplex şi 
posibilitatea utilizării celui de al opt-ulea 
port ca port de uplink către un alt switch sau 
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Producător 

HOT-ME21 

Chipset Intel i815E 

micro ATX 

Layout Procesor FC-PGA 

- - [ 

Sloturi ISA/ PCI/ AGP 0/ 3/1 

Slot AMR/ CNR 

Mod AGP maxim AGP 4X AGP 4X AGP 4X AGP 2X 

UltraATA100 

Graficăon-board 

Sound on-board 

LAN on-board Z 

» 

3 

L 

= 

Selctarea frecvenţei 
FSB din BIOS 

Alocare manuala de 

IRQ-uri pentru PCI în 

BIOS 

Frecvenţe externe 
standard 

Frecvenţe externe 
nestandard 

Performanță 92,40 

O realizare Se pare că încă 
remarcabilă a BX-ul mai are 

Dotare 77,86 

Ergonomie construcție 

Documentație 

Nota Finală 86,03 

PC&A 

Telefon 01-2425384 

Preţ (USD) 

w w [95] 

Dotarea plăcii 
este bună 

Chipset-ul 
ProMedia PM133 

pentru formatul | (VT8605) are firmei SOLTEK. | forţe şi încă mai 
micro-ATX. De integrat un Intrece la este capabil de 
remarcat accelerator performanţă un ultim efort 
posibilitatea de | video S3 multe plăci cu pentru a ține 
configurare a Savage4 ce chipset-uri piept mai 
generatorului de | poate fi conectat | teoretic mai tinerilor 

prin intermediul 
unui adaptor 
(neinclus) pe TV 
sau TFT. 
Frecvența 

puternice. Un alt 
lucru care este 
foarte important 
şi demn de luat 
în calcul este 

ceas cu spectru 
împrăştiat şi 
oprirea auto- 
mată a ceasului 
pentru sloturile 

concurenți. 
Performanțe 
excelente, 
overclocking fin, 
documentație 

PCI/SDRAM maximă a FSB-  |stabilitatea bine pusă la 
neutilizate ului poate fi foarte bună de punct, RAID şi 
pentru setata până la care placa a dat | ATA100, fac din 
reducerea 200 MHz. dovadă, ea func- | această placă 

un concurent interferențelor 
redutabil. 

ționând stabil cu 
(EMI). memorie CL3 

setată la CL2. 



CHAINTECH usa Pl 

512 Lp 768 

CT-60IVO 
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Z, 

88,29 83,09 86,35 

Comrace Comrace Comrace 

Computers Computers Computers 

051-433400 051-433400 051-433400 
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Performanța Posibilităţi de | Acelaşi chipset 
obtinută este 
dintre cele mai 
bune. Punc- 
tajul mic ob- 
ținut la dotare 
se datorează 
în principal 
dimensiunilor 
mici ale plăcii. 
Facilitățile de 
overclocking 
sunt reduse. 

extensie bune, 
mai ales 
pentru ISA. 
Chipset-ul BX 
are sprijin în 
monitorizarea 
hardware şi 
opţiuni mo- 
derne de 
configurare 
din BIOS. 

BX fară prea 
multe circuite 
adiacente. Pe 
placă există 
patru LED-uri 
de diagnoză şi 
un tabel cu 
posibilele 
mesaje de 
eroare 
specifice plăcii 
de bază. Are 
posibilitatea de 
reglare a 
tensiunii 
chipset-ului 
din BIOS. 

CUSL2 

Intel i815E 

ATX 

FC-PGA 

512 

97,14 

O placă de ba- 
ză cu i815E 
rapidă, cu o 
dotare 
deosebită 
(2 CNR-uri, 6 
USB-uri, ieşiri 
TV, AGP Pro) 
şi documen- 
tație de foarte 
bună calitate. 
Poate fi 
adaugată pe 
lista placilor cu 
care over- 
clocking-ul 
poate fi ridicat 
la rang de artă. 

» Comte ea! 
recete a 

tort n temea, CD POR dim. med CD coment 
Pmhoe sarea ai CO BCN met otet aeerpottet 

vroia în Larreaebet 

15" (14.0'VIS) monitor 

105So 

PHILIPS 
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către un hub. Diferenţierea modului de 
funcționare al acestui port se face prin 
intermediul unui comutator plasat frontal 
ce configurează portul fie ca MDI-X pentru 
o legătură normală, fie ca MDI-II pentru 
conectarea către un device hub/switch. Este 
un produs foarte util pentru expansiunea 
rețelei sau migraţia de la 10 la 100 Mbps. 

Fiind echipat cu un număr relativ mic de 
porturi se poate foarte simplu utiliza şi în 
reţelele cu un număr de până la opt calcula- 
toare gestionând traficul mai eficient decât 
un hub. 

Ofertant: Comrace Computers 
Telefon: 051-433401 
Preţ: 109 USD 

ADI MicroScan M700 

Monitorul ADI cu o diagonală de 17”, 
are o rezoluție maximă de 1280x1024 la o 
rată de refresh de 60Hz şi o bandă a 
semnalului video de max. 108 MHz fiind 
certificat TCO'99. Meniul OSD utilizat 
are o prezentare nouă fiind mai uşor de 
utilizat. Pe lângă funcțiile obişnuite re- 
marcăm corecţiile de geometrie la colțuri 
separat pentru cele de sus sau cele de jos şi 
corecţiile de linearitate pe orizontală şi 
verticală. Monitorul este proiectat să con- 
sume cât mai puţină energie, puterea ma- 
ximă consumată fiind de 85 W. Adânci- 
mea monitorului este de 42,2 cm. Toate 

aceste caracteristici îl fac potrivit pentru 
utilizarea într-un mediu business. 

Referitor la calitatea imaginii am cons- 
tatat faptul că ea se încadrează în specificul 
clasei de monitoare din care face parte, 
având plusurile şi minusurile sale. De exem- 
plu convergența este excelentă cu excepția 
unuia din colțuri, unde erorile sunt aproape 
vizibile cu ochiul liber. Geometria, chiar 
dacă nu este perfectă, este destul de bună, la 
fel ca şi focalizarea imaginii care şi ea oferă 
ocalitate mulțumitoare. În altă ordine de idei 

una 
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trebuie să amintim că luna aceasta a fost 
retestat şi monitorul G710 de la ADI. 

Ofertant: Comrace Computers 
Telefon: 051-433400 
Preţ: 189 USD 

Trendnet TE100-DX16E 

TE100-DX16E este un dual speed hub 
cu 16 porturi. Fiecare port detectează au- 
tomat şi negociază viteza conexiunii la 
10MB/s sau 100MB/s. Se remarcă prin 
dimensiunile fizice reduse şi prin prezența 
a două porturi de uplink. Display-ul dis- 
ponibil pe front panel permite monitoriza- 
rea tipului conexiunii fiecărui port în parte, 
apariția coliziunilor şi pe ce segment are loc 
această coliziune, precum şi încărcarea 
lăţimii de bandă a reţelei exprimată procen- 
tual. Aparatul are integrat şi un circuit cu 
funcţia de switch ce permite comunicarea 
între noduri finale ale reţelei ce operează la 
viteze diferite. Când acest mod este folosit 
acest lucru este semnalat printr-un led spe- 
cial ce clipeşte atunci când sunt transferate 
pachete între segmente ce lucrează la 
10Mbps respectiv 100Mbps.Se pot con- 
strui lanţuri cu astfel de hub-uri prin por- 
turile de uplink, până la un număr de patru, 
dispunând astfel de un hub logic cu 64 de 
porturi. Este un produs ce îşi găseşte utiliza- 
rea în workgroup-urile mici ce doresc să îşi 

extindă capacitatea rețelei. 
Ofertant: ICG 
Telefon: 01-2217343 
Preţ: 215 USD 

EtherFast SP751 

Un produs foarte folositor atunci când 
se doreşte folosirea unei imprimante în 
cadrul unei rețele, de către mai mulți utili- 
zatori, fără „sacrificarea” unui calculator, 
este EtherFast Print Server. Acesta se 
conectează direct la portul paralel al im- 
primantei şi o transformă într-o impri- 
mantă de reţea. Modelul din seria SP751 
dispune numai de ieşire pentru conectare 
UTP, dar se găsesc si modele care au 
conector BNC. EtherFast Print Server este 
un dispozitiv foarte flexibil putând lucra 
cu protocoalele NetWare, TCP/IP, SMB 
(Service Message Block), AppleTalk 
(EtherTalk) şi NetBEUI. Conectarea în 
rețea se face printr-un port 100BaseT. 
Printre facilităţile oferite de acest dispozi- 
tiv sunt suportul pentru SNMP, prin care 

managementul acestui dispozitiv se poate 
face foarte uşor, şi posibilitatea de a impri- 
ma direct din internet prin intermediul 
conexiunii TCP/IP. EtherFast Print Ser- 
ver poate fi configurat să detecteze in mod 

automat viteza de transfer precum şi mo- 
dul full duplex, sau prin intermediul switch- 
urilor de pe carcasă acest lucru poate fi 
făcut manual. Pe CD-ul din pachet veţi 
găsi mai multe programe foarte utile pen- 
tru configurarea şi monitorizarea modului 
de funcţionare al dispozitivului. 

Ofertant: Comrace Computers 
Telefon: 01-3211818 
Preţ: 86 USD 

ATI Xpert 2000PRO PC2TV 

Construit în jurul chipsetului Rage 128 
Pro, placa grafică ATI Xpert 2000PRO 
PC2TV a obţinut un scor de 1816 în 
3DMark 2000, scor caracteristic, se pare, 
chipseturilor Rage 128 produse de ATI. 
In Quake3Arena la o rezoluţie de 
800x600x16 a obţinut 51,9 fps-uri, în 
timp ce în 1024x768x32 bit a reuşit nu- 
mai 12,3 cadre pe secundă. Acelaşi raport 
îl regăsim şi la testul de Unreal unde a 
obținut 55,61 fps, respectiv 15,54. La fel 
a fost în Expandable şi în Test Drive 6 cu 
37 fps în 800x600x16 şi 20 fps în 
1024x768x32. Nici la capitolul 2D nu 
doborât vreun record, media timpului de 
execuţie a testului nostru sub Excel fiind 
de aproximativ 6,65 secunde. S-a remar- 
cat în ceea ce priveşte dotarea, produsul 
fiind dotat cu 2 ieşiri TV, una Composite 

şi una S-Video, dispunând de cabluri 
pentru ambele variante. De asemenea 
este însoțită şi de adaptor SCART speci- 
fic aparatelor TV fabricate în Europa. 
Acest conector suportă numai formatul 
video de tip Composite dispunând de o 
intrare video şi cele două canale de in- 
trare audio left şi right. 

Ofertant: Flamingo Computers 
Telefon: 01-2225041 
Preţ: 87 USD 
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a e Suporta procesoare Intel” 

socket 370 

e 4 DIMM/6 PCI/ 

1 CNR/1 AGP 

e Suporta 4 USB 

si Ultra DMA 100 
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PC Alert" III / ATX 

BX-Master BX-Master/6309  K7 Pro BX-Master 

aprilie 2000 martie 2000 iunie 2000 aprilie 2000 iunie 2000 

Qrice 
ascunde 
viitorul 

MSI-694D Pro cu cipset VIA? 694X 
E AARE e Suporta procesoare Dual 

Intel” socket 370 

e 4 DIMM/5 PCI/ 

1 CNR/1 AGP 

e Suporta 4 USB si 

Ultra DMA 100(2x) 

e Firewire optional; D-Led'; 

PC Alert'" III / ATX 

BX-Master 

iunie 2000 

Bucuresti Tel.: 01-3211818 

Craiova Tel.: 051-4334400 

E-mail: office Qcomrace.ro 

URL: www.comrace.ro 

http://mww.msi.com.tw 

> specificatii se pot modifica fara o notificare prealabila. * Toate numele de marca sunt marci inregistrate ale proprietarilor respectivi. 

onfiguratie care difera de specificatiile originale nu este garantata. 
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CHIP Top 
Monitoare 15" 

20 "9 e 
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a | MONITOR da [e |us 0 E O O ui 3 Dear. O 

Mag Innovision 570FD 70/ 130 1280x1024 95,01 Maguay 

2 ? ADI MicroScan G500 *10,25 | 70/ 120 88 1280x1024 | TCO 99 69,63 | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 85,33 | 184 8/00 Comrace 
Computers 

ESI € INEC MultiSync V521 ; 0,28/* | 70/120 88 1280x1024 | TCO 99 95,40 | 79,86 i 66,67 | 60,00 | 83,88 | 196 7/00 Ager Business Tech 

4 € ICTX PR500OF *10,25 | 70/ 160 88 1280x1024 | TCO 99 71,47 | 96,79 78,79 | 80,00 | 81,86 | 195 7100 Flamingo Computers 

Hyundai DeluxScan S570 70/ 150 1280x1024 82,35 ICG 

Mag Innovision 570FD *10,25 70/ 130 88 1280x1024 | TCO 95 Maguay 

2 € Axion CL 1570 | 0,28/* | 70/120 88 1280x1024 MPR II 72,73 | 80,00 | 75,87 | 125 7/00 Eta2U 

3 î |Samtron 55E 0,28/* | 61/120 76 1024x768 MPRIII 62,12 | 80,00 | 69,61 | 113 7/00 Deck Computers 

4 | > Hyundai DeluxScan S570 0,28/* | 70/150 | 88 1280x1024 | TCO 95 82,52 Ii 82,35 | 84,85 | 60,00 | 81,68 | 155 7100 ICG 

5 € ADI E44 0,28/* | 69/120 | 86 '1280x1024 | TCO 95 69,33 | 89,30 | 42,42 | 60,00 | 71,82 | 128 9/00 Comrace 
Computers 

Monitoare 17" 
Best Product 

1 = Philips 107 B 10 92/160 1920x1440 | TCO 99 | 100,00 | 87,11 | 96,05 Bed.ca 93,90 | 301 7100 Blue Ridge 

2 | > |liyama A702HT *10,25 96/160 1600x1200 | TCO 99 94,06 | 91,15 | 85,53 | 80,00 | 91,06 | 360 7100 Maguay 

3 pi] ViewSonic PT775 97/180 1600x1200 | TCO 95 93,75 | 82,86 | 100,00 | 80,00 | 90,19 | 419 7100 Distribuitorii Asbis 

4 |new ADI MicroScan G710 96/160 107 1600x1200 | TCO 99 75,00 | 100,00 | 96,05 | 80,00 | 87,16 | 330 11/00 | Comrace Computers 

5 %  |liyama S704HT 96/160 107 TCO 99 93,13 | 82,86 | 80,26 | 80,00 | -86,95 | 375 7/00 Eta2U 

Best Buy 

1 | new ADI MicroScan M700 0,27/ 70/160 78 1280x1024 | TCO 99 87,50 | 85,01 | 78,95 | 80,00 | 84,97 | 189 11/00 Comrace 
Computers 

2 Y  |Philips 107 B 10 0,25/ 92/160 102 1920x1440 | TCO 99 | 100,00| 87,11 | 96,05 | 80,00| 93,90 | 301 7100 Blue Ridge 

3 | > |AOC Spectrum 7 Gir+ 0,25/* 85/160 95 1600x1200 | TCO 95 74,69 | 73,16 | 69,74 | 80,00 | 73,67 | 184 | 7100 [i K-Tech Elecrtonics 

4 Y  |Maxdata Belinea 10 30 10 0,27/ 70/120 78 1280x1024 | TCO 99 87,50 | 70,18 | 75,00 | 60,00 | 78,19 | 204 7/00 Caro Grup 

5 [2] Acer 77C 0,27/ | 72/1120 80 1280x1024 | TCO 99 92,19 | 74,32 | 75,00 | 80,00 | 82,75 | 241 7/00 PC&A 

Preţuri valabile la data de 20 septembrie 2000 

| Unităţi CD-ROM 

Dotare Evaluare CHIP 
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Best Product 

1| > [Asus CD-S500/A 128 3,94 3,00 [3.40 2.60 366 [47 9799 [Ager Business Tech 
2 LG CRD-8480c 128 3,97 280 [3.80 2.87 347 87 [11/99 |K-Tech Electronics 
3 Samsung SC-148 128 3,87 3,00 [3.80 2.60 347 [32 800  |Deck Computers 
4 Samsung CD-Master 52E 52X 128 3,54 2,60 3,80 3,13 3,36 34 7/00 Deck Computers 

: Flamingo Computers, 5 Creative CD5221E 52x 128 2.89 3,80 [3.40 2,60 24; [64 ui [4l00. luai Re pute 

Best Buy 

1 | > |Samsung SC-148 PIO4  |48X 128 3,87 3,00 [3,80 2,60 347 |32 5100  |Deck Computers 
2 | 9 |Samsung CD-Master 52E PIO 4 |52x [128 3,54 2,60 3,80 31.3 |336 34 7/00 Deck Computers 

= |LG CRD-8480C PIO4  [48x [128 3,97 zac 3,80 2.87 347 37 [11199 |K-Tech Electronics 
4 | € |Asus CD-S500/A UDMA |50X [128 3,94 300 [3.40 2.60 3,66  |47 9/99  |Ager Business Tech 

TEZEI STEI 

5 | € |Mitsumi CRMC-FX4820T UDMA |48X |256 3,03 2.80 ]3,80 2.87 3410 [38 [1/00  |PC&A 
Preţuri valabile la data de 20 septembrie 2000 
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pentiume/// 

gistered trademarks of the Intel Corporation. 

(9t: [afe "| cl= Jz o rrtâlriire ela ziizicaa 

alta, aveţi alte lucruri 4... Olcit: laltelele-iilelifeeie -cc.i-.c rii 

la Internet, să citiți 
- Pe drum, poate aveţi nevoităsă vă 

o prezentare. Am echipat 

Acer and the Acer logo are registered trademarks Of Acer Incorporated. Intel, the Intel Inside logo and Pentium are re Microsoft” and Windows“ 98 are registered trademarks of Microsoft Corporation. 

Și 
3 . A (ei=: 3 E] 

ultima oră, seria de portabile 520 vă ja 

Și nu va ruina Dumneavoastră. Acer we hear you. 

| lă Acer TravelMate 520 
— * Procesor Intel” Pentiumelli 600MHz + Memorie 64 MB SDRAM 

(512MB) e Ecran color 14.1” TFT XGA e harddisk EIDE 12 GB e DVD sau 
CD-ROM « Placă de rețea 10/100 și placă fax modem 56k integrată 8 

* Certificată pentru pricipalele țări europene ACER L] 

Include Windows" 98 Second Edition - versiunea 
pentrau acasă a celui mai cunoscut soft din lume we hear You 

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi: Acer Eastern Europe, 
e-mail: salesGacer-ee.com, www.acer-ee.com 

Partners: 

S.C. Kontrax Solutions S.A. Sama Consul SRL TORNADO SISTEMS 
Bucuresti Arad tel./fax: +057 28 03 56 Bucuresti Bucuresti Constanta 
tel.: +01 337 37 50 Brasov tel./fax: +068 41 26 46 tel.: +01 252 03 50 tel.: +01 312 75 07 tel.: +041 61 85 80, 61 98 63 
fax: +01 337 39 06 Clui tel./fax: +064 43 06 24 tel.: +01 252 03 60 fax: +01 312 98 20 fax: +041 61 94 15 

Craiova tel./fax: +051 41 62 14 tel.: +01 210 87 36 
O 4 lasi 
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Plăci grafice — cu memorie până la 16 MB RAM inclusiv 

Dotare Evaluare CHIP TO 
> :3 [»: 

a| 3 E E | O — [pi [3 > 
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=) = [ = O O iz] îs = - E Ş E. sa | 9| 5 X e = - 9 3 3 Dap E 8 = S| PLACĂ GRAFICĂ = O = G a Be O 
Best Product 

1 =  |Leadtek Winfast 3D S3201l AGP | NVIDIA Riva TNT2 | 16 nu 81,69 93,37 | 76,92 | 91,14| 78 6/00 | Best Computers 

new | PowerColor Voodoo3 3dfx EviKing 3 C355A AGP 3dfx Voodoo3 16 | nu 92,80 61,96 | 61,54 | 63,46| 81 11100 | Viami Computers 

3 Y  IMatrox G400 Dual Head : AGP Matrox G400 16 Dual Head 100,00 55,32 | 100,00 | 62,02 | 138 6/00 ICG, Comrace 
Computers 

2 ATI Xpert 2000 PC2TV AGP ATI Rage 128 16 nu 81,20 59,10 | 51,92 | 59,48 | 80 8/00 | Flamingo Computers 

| ATI Rage 128 Pro Adaptor SCART 80,11 59,62 Flamingo Computers 

2 |Leadtek Winfast 3D S320 | NVIDIA Riva TNT2 81,69 93,37 | 76,92 | 91,14 6/00 | Best Computers 

2 =  |Powercolor CM64A NVIDIA TNT2 M64 nu 82,87 50,99 | 77,88 | 55,27 | 56,8 | 6/00 | Comrace Computers 

new |PowerColor Voodoo3 3dfx EviKing 3 C355A AGP 3dfx Voodoo3 16 nu 92,80 61,96 | 61,54 |63,46| 81 11/00 | Viami Computers 

4 iti ATI Xpert 2000 AGP ATI Rage 128 16 nu 80,15 58,37 | 44,23 | 58,04| 71 8/00 | Flamingo Computers 

5 | iti JATI Xpert 2000 PC2TV AGP ATI Rage 128 16 nu: 81,20 59,10 | 51,92 | 59,48 | 80 | 8/00 Flamingo Computers 

Plăci grafice — cu memorie peste 16 MB RAM 
Best Product 

new |Hercules/ Guillemot 3D Prophet NVIDIA GeForce2 GTS iseire DVI UbiSoft 
GTS 64MB 

[+ new ATI Radeon 64 MB DDR VIVO AGP ATI Radeon 64 | captură video 79,52 83,61 | 93,75 | 84,42| 325 | 11/00 | Flamingo Computers 

% Hercules 3D Prophetil AGP | NVIDIAGeForce2 GTS| 32 | iseire DVI 80,93 85,03 | 75,00 | 83,82 | 317 | 8/00 | UbiSoft 

4 Y Creative 3D Blaster GeForce2 GTS NVIDIA GeForce2 GTS nu 79,80 84,23 | 75,00 | 83,08 | 299 8/00 | Flamingo Computes 

5 9  |Leadtek Winfast GeForce2 GTS NVIDIA GeForce2 GTS | 32 nu 80,93 | 83,18 | 68,75 | 81,63 | 294 8/00 Best Computers 

PowerColor PowerGene GTS2 CMX2S NVIDIA GeForce 2 MX Viami Computers 

2 PowerColor CG256 NVIDIA GeForce256 | nu 82,26 64,07 | 87,50 | 67,32 | 111 6/00 | Comrace Computers, 
i Viami Computers 

3 iii Video Excel TNT2Series AGP NVIDIA Riva TNT2 | 32 | nu 80,93 IE 51,64 | 65,11 | 54,45| 75 6/00 Eta2U 

Gigabyte GA- GA660+ AGP NVIDIA TNT2 Pro 32 | nu 80,89 62,04 | 81,25 | 64,91| 104 6/00 Caro Group 

5 Y  |Hercules/ Guillemot 3D Prophetii MX | AGP | NVIDIAGeForce2MX | 32 | nu 80,93 73,72 | 56,25 | 72,33 | 140 9/00 UbiSoft 

Preţuri valabile la data de 20 septembrie 2000 

| Plăci de bază Slot A 
TO Dotare Evaluare CHIP 
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Best Product 

= |Asus K7V 76,47 | 89,29 [95,48] 144| 8/00 [ICG/AgerBusiness Tech 
94,12 | 89,29 | 94,24| 118 8/00  |ICG/ Ager Business Tech 

| 157 8/00 Origonet România 

88,15 | 82,35 | 100,00 | 92,54| 91 8/00 Elsaco Electronic 

80,06 | 88,24 | 75,00 |91,79| 90 8/00 Viami Computers 

Best Buy 

80,06 | 88,24 | 75,00 |91,79| 90 8/00 Viami Computers 

1 î |Tekram K7KX-A KX133 115/1 84,10 | 88,24 | 82,14 |91,56| 72 8/00 ProVision 

2 î MSI K7 Pro sl ATX AMD 750 AMI 768 1/16/1 96,85 | 82,08 | 85,29 | 78,57 |91,09| 82 ] 8/00 | Comrace Computers | 

3 = IDFI AK7O ATX AMD 750 Award 768 0/ 5/1 98,01 | 66,18 | 100,00 | 78,57 |89,28| 79 9/00 Tape Computer | 

Epox 7KXA ATX KX133 | Award ] 768 11511 95,45 88,15 | 82,35 | 100,00 | 92,54| 91 8/00 Elsaco Electronic | 

5 î  |Soltek SL-77KV ATX KX133 ] Award 768 |] 11 5/1 98,66 

Preţuri valabile la data de 20 septembrie 2000 
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„sau cum să-ți faci șeful fericit ! 

Arată-i șefului tău o pagină imprimată de cea mai novă membră a familiei 
Kyocera: FS 1000. Cu rezoluția sa de până la 2400 dpi nu-ţi va reproșa calitatea 
tipăririi. Explică-i că viteza de imprimare este de 10 pagini pe minut, că ai 
posibilităţi variate pentru alimentarea cu hârtie, că are opțiune pentru rețea și vei 
observa pe fața lui un ușor zâmbet. Că are un procesor de 75 MHz pentru o 
procesare mai rapidă a datelor, că memoria standard poate fi extinsă până la 
132MB RAM, că are 5 tipuri de emulare și Post Script opțional, s-ar putea să nu-i 
spună mare lucru. Dar dacă îi vei spune despre garanţia de 2 ani, cu posibilitatea 
de extensie la 3 ani, o să observi că se luminează la faţă. lar când îi vei mai spune 
și despre costurile de operare care sunt la jumătate faţă de imprimantele similare 
de pe piaţă, nu numai că va fi fericit, dar îţi va deveni cel mai bun prieten. 
Acum știi cum să-ți faci șeful prieten! 

KOIOCERd 
The ECOLaser Printer 
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Plăci de bază Slot!i - Socket 370 

Evaluare CHIP 

Form Factor Performanță Documentatie Layout procesor PLĂCI DE BAZĂ 

Asus CUSL2 

MSI 815E Pro (MS+6337) 

ATX Intel i815E FC-PGA 97,14 | 85,42 ICG 

ATX Intel i815E Award | FC-PGA 133 9/00 | Comrace Computers 

Epox EP-BX7+100 TATX | INTEL 440BX FC-PGA 114 | 11/00 Elsaco Electronic 

Pa Gigabyte GA-6OXM7E INTEL i815E FC-PGA i 93,41| 161 9/00 Caro Group 

Chaintech 6AJA4 ATX VIA 694X Award |FC-PGA| 1/5/1 96,90 82,14 | 93,75| 96,67 |92,89| 85 9/00 | Comrace Computers, 
Distribuitorii Asbis 

INTEL D815EEA LAN ATX INTEL i815E Phoenix | FC-PGA| 0/5/1 98,02 89,76 | 89,58 | 50,00 | 92,71| 169 9/00 Maguay 

EPOX BX7+ | ATX Intel 440BX E Award |FC-PGA| 1/6/1 95,94 80,95 | 93,75 | 100,00 |92,18| 109 | 10/00 Elsaco Electronic 

INTEL D815EEA ATX INTEL i815E Phoenix | FC-PGA| 0/5/1 98,02 85,95 |89,58 | 50,00 [91,76| 160 9/00 Distibulteți! Astia, 

Gigabyte GA-6OMM7E micro| INTEL i815E Award |FC-PGA| 0/3/1 97,50 85,48 | 66,67 | 76,67 |90,37| 134 | 9/00 Blue Mark, Caro 

MSI MS-6309 Via 694X AMI FC-PGA 90,00 | 89,78 Sprint Computers 9/00 

VIA 693A FC-PGA| 1/5/1 

Intel 440BX Award |FC-PGA| 2/5/1 

VIA 694X Award |FC-PGA| 1/5/1 96,90 82,14 | 93,75 | 96,67 |92,89| 85 9/00 | Comrace Computers, 
Distribuitorii Asbis 

Super J11 ATX VIA 693A Award |FC-PGA| 2/5/1 83,34 62,14 | 56,25 | 56,67 |74,00| 59 10/00 | K-TECH Electronics 

Lucky-Star 6VA693AM 

CHAINTECH CT-6BJMO 

93,33 10/00 
+ 

63,57 | 95,83 | 90,00 |87,96| 71 10/00 | Distribuitorii Asbis 
Comrace 

Viami Computers 

3 = |Chaintech 6AJA4 

Chaintech 6BTM ATX Intel 440BX Award Slot 3/ 411 95,21 56,19 |79,17| 80,00 83,09] 71 11/00 Elsaco Electronic, 
. Comrace Computers 

Soltek SL-65JVB ATX VIA 694X Award |FC-PGA| 1/5/1 98,43 67,38 | 75,00| 60,00 |86,40| 82 11/00 Viami Computers 

Gigabyte GA-6VXC7-4X ATX VIA 694X AMI FC-PGA| 1/5/1 96,45 67,86 | 73,96 | 83,33 |86,40| 82 9/00 i Caro Group 

s PCPartner APPBS1-C939 (J7) |AT-ATX VIA 693 Award Slot 2l 311 84,91 46,43 | 62,50| 66,67 |72,13| 60 10/00 Senorg România 
a: 

9 Acorp 6VIA85P AT-ATX VIA 693A Award |FC-PGA| 2/3/1 84,95 54,05 | 58,33 | 56,67 |73,15| 64 9/00 ICG 

10 | new |Epox EP-BX7+100 1 ATX | INTEL 440BX Award | FC-PGA 16/11 96,55 | 86,67 | 93,75| 100,00 [93,97| 114 | 11/00 Elsaco Electronic 

Preţuri valabile la data de 20 septembrie 2000 

Harddisk-uri 

Evaluare CHIP 
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IBM Deskstar DTLA-307075 Ultra Distribuitorii Asbis 
ATA100 România 

IBM Deskstar DTLA-307015 Ultra 14645 7200 10/00 Sistec 

ATA100 

Quantum Fireball Plus LM 30.0AT Ultra 28624 7200 9,0 78,29 184 10/00 | Distribuitorii Asbis 
ATA66 România, Flamingo 

| Computers 

4 Quantum Fireball Plus LM 15.0AT Ultra 23,59 12,79 9,0 75,39 112 10/00 | Flamingo Computers 
ATA66 

5 = Western Digital Caviar 153BA Ultra | 14669 21,21 13,87 9,6 69,95 | 120 | 10/00 | Elko Tech, Comrace 
ATA66 Computers 

Ultra Elko Tech 

ATA66 

Samsung SV2044D Ultra 10/00 Deck Computers 
pe IEN] ATA66 

3 €  |IBM Deskstar DTLA-307075 Ultra | 73304 10/00 | Distribuitorii Asbis 
ATA100 România 

— 

4 Y Western Digital Caviar 307AA Ultra | 29330 10/00 Elko Tech 
ATA66 

5 Y IQuantum Fireball Plus LM 30.0AT Ultra 28624 10/00 Distribuitorii Asbis 
ATA66 România, Flamingo 

Computers 

Preţuri valabile la data de 20 septembrie 2000 
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uffer (cu BURN-Proof Technology) 

erfaţa: E-IDE (ATAPI) 

2x Write 

-10x ReWrite 

-32x Read 

ICG înseamnă: 

distribuţie naţională; 
livrări din stoc, prin mesagerie sau P pa Ș, 
PrioriPost, în maximum 24 de ore; NE LEXIOR 
facilităţi de plată şi discount-uri; 
componente 100% originale. , 

Pentru dealeri: înscrieţi-vă în baza de date la office(Bacorp.ro şi primiţi săptămânal oferta actualizată. Tel: 22 1.73.43; Fax: 221.73.74 

BURN-Proof'is a trademark of SANYO ELECTRIC CO., LTD 

| 
| 
N INTERNATIONAL COMPUTERS GROUP 

A issa 

Unic Distribuitor 

Plextor în România 



perfectă 

Multă vreme Linux a dus lip- 

sa unui program de prelu- 

crare a imaginilor performant 

dar şi uşor de folosit. Dar... 

de curând lucrurile s-au 

schimbat: Corel oferă gratu- 

it utilizatorilor Linux Photo- 

Paint, cunoscuta aplicație 
integrată în CorelDRAW 9. 

ână acum câteva luni GIMP era 
regele neîncoronat al graficii sub 
orice sistem de operare Linux. 

Mulţi utilizatori îl comparau cu binecu= 

noscutul Photoshop de la Adobe, dar 
trebuie să recunoaştem că îi mai lipsea 
încă mult până a ajunge la nivelul aces- 

tuia. Adevărul este că GIMP are un suport 
pentru scripting excelent, dar interfaţa sa 
nu era chiar una din cele mai prietenoase 
şi, în general, utilizatorii obişnuişi încer- 

cau să evite a lucra cu acest program. 

Acum însă toate acestea sunt spulbe- 
rate de Corel prin intermediul programu- 

lui pentru prelucrarea imaginilor Photo- 
Paint, cu siguranță cunoscut de mulți 
utilizatori Windows. Pe deasupra, acest 
program cu facilități numeroase şi puter- 
nice, înglobat în cunoscuta suită 
CorelDR A W, este oferit gratuit. Dacă tot 
am amintit despre CorelDRAW, putem 
spune că de curând această suită este 
disponibilă în întregime şi pentru plat- 
formele Linux. Photo-Paint pentru Linux 
este un mediu performant pentru preluc- 
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cea din versiunea pentru Windows. 
Facilă şi uşor personalizabilă. 

84 19il]=] Noiembrie - 2000 

rarea imaginilor şi crearea de grafică, 
oferind utilizatorului aceeaşi interfaţă ca 
şi în Windows, astfel încât cei care mi- 

grează de la acest sistem de operare nu 
vor avea probleme de adaptare. Interfața 

este uşor personalizabilă prin interme- 

diul dialogurilor de configurare. Bine- 
înțeles şi formatele cu care se lucrează 

sunt aceleaşi: TIFF, PSD, CPT, CDR etc. 

(sunt aproape 50 la număr), moment în 

care putem identifica acest program ca 

fiind cel care oferă cel mai bun suport la 
acest capitol în Linux. 

Dacă, în schimb, creați grafică pentru 
web vă stă la dispoziţie funcţia Publish to 
Internet, de unde puteţi alege din trei 
formate: GIF, JPEG şi PNG. Există şi un 
wizard pentru exportul în format PDF 
destinat mai ales profesioniştilor sau trans- 

portului facil. 
Acest mediu grafic pune la dispoziția 

dumneavoastră un număr impresionant 

de funcţii profesionale, de la unelte de 
precizie pentru editare până la instru- 
mente „pensula” artistice pentru a adăuga 
originalitate creaţiilor proprii. De aseme- 
nea putem să precizăm şi efectele spe- 
ciale din Photo-Paint, la fel de numeroase 

şi de interesante, fiind aranjate în 12 

grupuri cum ar fi: 3D Effects, Art Strokes 
sau Contour. lar dacă aţi aplicat un efect 
asupra căruia v-aţi răzgândit, aveţi posibi- 
litatea de a vă folosi de funcția Undo/ 
Redo care poate reţine un număr foarte 
mare de paşi. Tot aici aveţi posibilitatea 
de a defini puncte „cheie” (Checkpoint) 

la care puteți reveni în orice moment 
printr-un singur clic. Evident, ca în orice 
mediu de prelucrare grafică de această 
talie, veţi putea lucra cu măşti, obiecte sau 

layer-e fără nici un fel de probleme. Pho- 
to-Paint pentru Linux include suport pen- 
tru CMYK şi pentru paletele de culori 
PANTONE. Cu toate aceste instrumente 
la dispoziţie, îmbunătățirea imaginilor digi- 
tale este deosebit de uşoară şi rezultatele 

cel puţin excelente. 
O funcţie interesantă adresată în prin- 

cipal dezvoltatorilor de grafică pentru 
web este cea pentru crearea de animații, 
care pot fi exportate în format Animated 
GIF. 

Pentru cei care doresc să automatizeze 
anumite procesări repetitive există posibi- 
litatea de a rula Corel Scripts, pentru care 
din păcate suportul din documentaţie este 
foarte redus. Sunt disponibile peste 130 

de astfel de scripturi care se pot dovedi 

utile în diverse situații. Pentru a scrie 
astfel de script-uri însă, va trebui să vă 
familiarizați cu limbajul de scripting din 

cele deja existente în Photo-Paint sau 
dintr-un manual Corel dedicat acestui 
subiect. Faţă de versiunea pentru Win- 
dows putem observa aici lipsa editorului 
de script-uri Corel Script şi a suportului 
pentru VBA (Visual Basic for 

Applications). 

O temă pentru KDE realizată cu 
Corel Photo-Paint, demonstrează 
performanţele de care este capabil 
acest program. 

În general, documentaţia este foarte 
bine pusă la punct şi oferă aproape toate 
elementele necesare atât unui utilizator 
avansat cât şi unuia cu mai puţină 
experiență. Pentru cei din urmă există 
CorelTUTOR un foarte bun tutorial for- 
mat din 6 lecţii, din care o putem puncta 
pe ultima unde veţi putea învăţa să creați 

teme de desktop pentru KDE. 
Recomand această aplicaţie oricărui 

utilizator de Linux, care la un anumit 

moment dat prevede că va avea oarecare 

tangenţe cu fişiere grafice, iar restul 
rămâne să descoperiți dumneavoastră, 
după ce instalați Corel Photo-Paint for 
Linux, pe care îl puteți găsi pe CD-ul 

CHIP în directorul NLinux. 

Ciprian Vaida [A 



Imaginează- 

Poţi cumpăra o unitate hard foarte rapida, poţi vinde o 
unitate hard foarte cuprinzătoare, dar nimic nu poate satisface 
un client mai bine decât o unitate hard pe care să te poţi 
baza in orice împrejurare. 

Western Digital vă dă posibilitatea de a oferi soluţii deosebit 
de avantajoase, constituite pe baza disponibilităţilor unice de 
protejare a datelor ce vor face ca afacerile dumneavoastră 
să-și păstreze cursul ascendent. Prevăzute cu tehnologia 
exclusiva WD Data Lifeguard'V, aceste unitati hard detectează 
și remediază automat problemele înainte de a se șterge un 
singur byte din vreun fișier și înainte de a consuma prea mult 
timp prețios. 

Unităţi de disc, ce se repară singure, disponibile pentru 
orice computer, un motiv în plus datorită căruia poţi conta 
pe Western Digital pentru a-ţi face afacerile profitabile. 

Trei familii de produse, o întreagă gamă de posibilitaţi. 
Dar care dintre ele este ideală pentru următorul dumneavoastră 
client? Puteţi găsi toate detaliile necesare luării unei hotărâri 
în cunoștință de cauză la www.westerndigital.com 

R Le) M A N | A 

A member of the ELKO Group 

Distribuitor autorizat Western Digital 

Adresa noastra: Dr. Felix 101 Bucuresti, 

tel.: 01-313.77.23; 01-131.77.24 
e-mail: salesQtds.ro 

cum ar fi să nu 
trebuiască să te 
oprești pentru a fac 

„ideal pentru sistemele high 

end. Unităţile WD Expert sunt mai performante decât soluțiile 

EIDE obișnuite, sau chiar cele SCSI low-end, cu rate de transfe! 

cu 33% mai rapide decât unităţile convenţionale 5400RPM EIDE 

în plys beneficiază de performanţele superioare și integritate: 

datelor interfeței Ultra ATA 66. 

WD Enterprise" Low-Profile 18.3GB Ultra 2 SCSI (LVD) 

stabilește un nou record de viteză. Cel mai nou membru a 

familiei WD Enterprise este cel mai rapid model 7200RPM SCS 

disponibil, conform testelor Winbench 99, cu performanţe care 

rivalizează cu produsele 10000RPM având astfel posibilitatez 

de a fi competitivi cu cei ce utilizează sistemele SCSI. 

WD Caviar"" 20.4GB EIDE. Datorită excepționalei siguranţe 

în utilizare, reputația WD Caviar a devenit mai faimoasă ca 

oricând. Noutatea constă în oferirea uneia dintre primele unități 

20.4GB EIDE disponibilă pretutindeni, prevăzută cu o interfaţă 

Ultra ATA66, pentru a asigura o perfectă stocare și recuperare 

a datelor. 



Software la milimetru 
Aplicația Equisys Zetafax de transmitere centralizată a mesajelor fax şi Symantec Retriever, 

un program complex de management al securităţii rețelelor, au fost programele evaluate în 

această lună în laboratorul software al revistei CHIP. 

Symantec Retriever 1.5 

dată cu expansiunea fulminantă a 
afacerilor pe Internet au crescut însă 

şi amenințările la securitatea şi integri- 
tatea datelor. Din aceste motive, elabo- 
rarea şi implementarea strategiei de se- 
curitate a rețelelor a devenit în ultimul 
timp o parte extrem de importantă a pre- 
zenţei în Internet a unei firme. În acest 
context sunt lansate şi realizate tot mai 
multe sisteme de prevenire a intruziunii 
persoanelor neautorizate în rețea. Aceste 
persoane, supra-numite şi „hackeri”, se 
folosesc de diverse vulnerabilități ale 
diferitelor servicii folosite de o reţea de 
calculatoare conectată la Internet (ca exem- 
plu am putea lua un server web sau unul 
FTP). Astfel, descoperirea şi remedierea 
acestor vulnerabilități este un pas deose- 
bit de important pentru o asemenea reţea. 

Symantec şi-a lărgit de curând oferta 
de programe de securitate destinate 
rețelelor „enterprise” prin achiziționa- 
rea companiei L-3 Network Security. 
Printre noile programe adăugate în lar- 
ga sa gamă se numără şi Retriever, aflat 
la versiunea 1.5. 

Retriever este un instrument proactiv 
de management al securității rețelelor, 
care mapează şi descoperă automat com- 
ponentele din rețea, identifică vulnerabi- 
litățile, oferă recomandări pentru strate- 
gia de securitate şi prevenire, şi realizează 
audite de reţea personalizabile. 

Funcţia de mapare a rețelelor TCP/IP 
este foarte bine realizată, oferind posibi- 
litatea de a identifica automat toate echi- 

Vulnerability Assessment 

'ource: Retrieveri 

Vulnerability Name and Baseline 

i access 

FIP-ewd / (or cd /)-root 

General-default passwords/userids 

E EP a ee e e ete te ZI 

General-insecure default system configurations 

General-password-dictionary attack 

General-world writable files 

UNIX.-/ete/passwd entries with 0 UID 

UNIX- direct root login 

IINTX-nn anworrda enenneri 
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: General-port daemon backdoor/trojan programs - shell 

General-dot files can provide unnuthorized access 

pamentele din reţea (servere, stații de lu- 
cru, imprimante, hub-uri, switch-uri etc.), 
sistemele de operare şi serviciile prezente. 
După adunarea acestor elemente este 
realizată o reprezentare grafică a aces- 
tora. Prin intermediul acestei funcții pu- 
teți determina foarte rapid şi uşor calcu- 
latoarele, modemurile conectate flagrant 
la reţea şi astfel puteţi acționa în con- 
secință. De asemenea trebuie menţio- 
nat faptul că această funcţie nu rulează 
pe baza unor probe instalate pe fie- 
care calculator, fapt care ar ridica trafi- 
cul în rețea. 

Retriever identifică vulnerabilitățile 
potenţiale din arhitectura dumneavoas- 
tră şi oferă rapoarte lizibile, dar şi sufi- 
cient de detaliate. Această funcție indică 
precis sistemele care sunt vulnerabile, 
care din „găurile” de securitate sunt cele 
mai periculoase şi care probleme ar tre- 
bui rezolvate întâi. La acest capitol, foarte 
importante sunt şi rapoartele care pot fi 
obținute, programul oferind o serie destul 
de largă. Dintre acestea amintim: Vulne- 
rability Assessment, care oferă o privire 
rapidă asupra tuturor vulnerabilităților 
unui obiect sau unui grup de obiecte din 
reţea şi le clasează pe trei nivele de 
importanță sau Vulnerability Summary 
Report, care este util pentru a verifica 
rapid „sănătatea” rețelei dumneavoastră. 
Toate vulnerabilităţile descoperite sunt 
descrise complet în raportul Vulnerabi- 
lity Appendix. La acest capitol Retriever 
oferă şi recomandări de remediere a pro- 

Grren Nmber Percert 
t 

Un raport de vul- 
nerabilitate reali- 

1 zat de Retriever. 

Ciprian Vaida, Ionuţ Bălan [A 

blemelor de securitate, cum ar fi up- 
grade-ul sistemelor de operare, actuali- 
zări ale software-ului ce deserveşte anu- 
mite echipamente şi de asemenea face 
recomandări asupra strategiei de securi- 
tate. Există o serie de rapoarte şi pentru 
recomandări, acestea fiind deseori un 
punct de pornire în construirea şi dez- 
voltarea strategiei de securitate. 

Auditele reprezintă de asemenea un 
element foarte important al Retriever, 
deoarece prin intermediul acestora se 
poate monitoriza modul de aplicare a 
strategiei şi corectitudinea implemen- 
tării acesteia. Metodele de testare şi de- 
pistare a vulnerabilităţilor sunt sigure, 
non-intruzive. Este oferită posibilitatea 
de a alege ce teste vor fi aplicate fie- 
cărui obiect din rețea. Un aspect impor- 
tant este şi posibilitatea de a programa 
executarea regulată a unor anumite 
operaţiuni, pentru a putea urmări schim- 
bările care survin în arhitectura reţelei. 

La acest capitol Retriever oferă un 
scheduler comprehensiv şi bine realizat. 

O ultimă caracteristică de amintit este 
posibilitatea de modelare predictivă a 
securităţii rețelei (analiză de tipul „ce se 

întâmplă dacă”). Astfel veți putea reali- 
za strategia de securitate pentru rețele 
viitoare care nu sunt nici măcar achizi- 
ționate încă, oferind posibilitatea de 
pregătire a implementării acesteia, ast- 
fel încât aceasta să fie asigurată în cel 
mai scurt timp. 

Retriever este un instrument deosebit 
şi recomandat tuturor rețelelor în care 
există „conştiința” unei strategii de se- 

curitate şi protecţie a informațiilor şi 
datelor critice, confidenţiale, fiind uşor 
de instalat, menţinut şi utilizat. 

Evaluare CHIP 

Telefon: 01-3231431 
Preţ: 18,20 USDl/licenţă de la 100 la 2 



Zetafax 6 
plicaţia Zetafax, dezvoltată de com- 
pania Equisys, reprezintă un sistem 

centralizat pentru transmiterea şi recep- 
ționarea de mesaje fax ce se integrează 
foarte bine cu sistemul de transmitere a 
mesajelor existent în cadrul unei rețele 
SOHO. Indiferent că utilizatorul accesea- 
ză serverul de la un desktop intern sau de 
la un calculator tip notebook conectat 
prin Internet, mesajele sale vor ajunge în 
timpul cel mai scurt la destinatar. Ideea 
care a stat la bază dezvoltării unor apli- 
cații de acest tip este aceea de integrare 
a comunicaţiei telefonice prin Internet o 
dată cu reducerea numărului de echipa- 
mente de comunicaţie folosite. O reţea 
de tip SOHO va putea beneficia de ser- 
viciile oferite de un singur aparat fax, 

i 
sa Covetshet-uri 
2 Antal 
7 Atăsaerte publica 
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Nea ei Nec/teleod 
7 2 My Docuiiehs 

ca şi operația de tipărire, trebuind selec- 
tat doar documentul care se doreşte a fi 
transmis, şi setarea principalelor opţi- 
uni referitoare la adresa destinatarului, 
şi formatul în care va fi prezentat docu- 
mentul. Dacă dispuneţi şi de un scaner 
ataşat la sistem, atunci documentele care 

necesită un format special, pot fi trans- 
mise în format TIFF. 

Zetafax vine în două versiuni şi anume, 
una pentru platforme Intel ce rulează 
Windows NT sau 9x, şi alta pentru plat- 
forme Alpha AXP tot pe sistem Win- 
dows NT. Utilizatorii de sisteme Intel au 
şi facilitatea de a instala aplicaţia e-mail 
gateway pentru a beneficia de transmi- 
terea mesajelor prin e-mail. După insta- 
larea aplicaţiei server, ce poate rula pe 
un server dedicat sau pe un sistem oare- 
care ce dispune de un modem sau de o 
conectare la un aparat fax, administra- 

ea Clientul Zetafax ii] 
06.00 27.01.00 
06.00 27.01.00 
06.00 27 Bi 00 
î6.00 27.01.00 
Be 00 27.01.00 
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datorită faptului că un singur server Ze- 
tafax poate gestiona activitatea a până la 
25 de utilizatori. Mesajul va ajunge la 
destinaţie fie prin reţeaua Internet, folo- 
sind Zetafax Least Cost Routing (LCR), 
ceea ce reduce semnificativ costul unei 
comunicaţii telefonice la costul unei con- 
vorbiri locale, sau direct prin apelarea 
unui număr de fax. In urma instalării 
aplicaţiei, în secţiunea Printers va fi in- 
trodus un nou driver, şi anume Zetafax. 
Printer. Din acest moment, transmi- 
terea mesajelor se va face la fel de simplu 

Wild West Bai-B-0 poster 
Bedliă Sloilt: bookstata 
Heritage House flovet show 
Akahlis Agţiătiumn special ohieis 
Travel Intetnabohal adveit 

este foarte ase- 
mănător cu un 
client de mail. 

torul poate defini principalele caracte- 
ristici de lucru, şi anume device-urile care 
sunt ataşate la sistem, şi principalele 
funcții îndeplinite de către server. Admi- 
nistratorul are dreptul de a crea utilizatori 
şi de a le aloca anumite drepturi de utili- 
zare a sistemului, referitoare la tipul do- 
cumentelor ce pot fi transmise, numerele 
de fax la care sunt autorizaţi să transmi- 
tă documente, şi anumite ore la care au 
acces la rețea. Utilizatorii primesc un nu- 
me şi o parolă prin care vor fi identificaţi 
în mod unic de către sistemul Zetafax. 

CS IEEE 

Software 

Prezentare 

Aplicația e-mail gateway vine să uşu- 
reze şi mai mult lucrul, prin intermediul 
ei putând fi transmise mesaje fax sub 
formă de e-mail, acestea ajungând la des- 
tinaţie în cel mai scurt timp. Serverul se 
va ocupa automat de transformarea res- 
pectivelor mesaje în format TIFF şi trans- 
miterea lor către destinatar. Pe lângă 
modalitatea clasică de transmitere prin 
intermediul programului client ce vine 
cu aplicaţia Zetafax, producătorii s-au 
gândit la nevoile de integrare ale utiliza- 
torilor şi au dezvoltat un modul denumit 
API toolkit prin care este facilitată trans- 
miterea mesajelor fax şi din alte programe. 
Modalitățile de transmitere sunt multi- 
ple, de la crearea unui document ASCII 
cu aplicația ZSUBMIT, la folosirea unor 
comenzi DDE (Dynamic Data Exchange) 
sau prin apelarea unor funcţii API din 
limbajul C. Indiferent de modalitatea 
aleasă, rezultatul final va fi acelaşi şi de 
aceea alegerea în ceea ce priveşte moda- 
litatea de comunicare este lăsată la lati- 
tudinea fiecărui utilizator. Venind în în- 
tâmpinarea nevoilor de comunicaţie tot 
mai mari, Zetafax oferă o modalitate fa- 
cilă de transmitere a mesajelor fax ori- 
unde în lume. Integrarea unui driver care 
se ocupă de tot ceea ce este necesar pentru 
comunicare, uşurinţa în utilizare şi con- 
figurare, gradul redus de ocupare a resur- 
selor, alături de suportul pentru mai multe 
regiuni printre care şi România, fac din 
aplicaţia Zetafax o opţiune foarte bună 
în ceea ce priveşte sistemul de transmi- 
tere a mesajelor din cadrul firmelor. 

Evaluare CHIP 
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WIZCOUNT 

Un produs WIZROM Solutions for Success 

ii] TENNECO în fiecare zi 

WizCount 
i face datoria 

WWW.Wizrom.ro 

Pentru că orice afacere performantă folosește un program per- 
_formant. WizCount este un software internațional de contabili- — = a 
„tate, gestiune, producție și management tradus integral în limba română. WizCosii 

București: Tel: 252.98.70, 252.98.71, fax: 252.98.72 Cluj: Tel/tax: 064/196.607, mobil: 092.310.340 

Brașov: Tel/fax: 068/410.334, mobil: 092.328.200 Timișoara: Tel/fax: 056/157.907, mobil: 092.353.422 



Seiful datelor 
Pe orice calculator există date, sub formă de documente sau aplicaţii, deosebit de impor- 
tante pentru utilizator. Pierderea acestora poate ridica probleme cel puţin majore. CHIP vă 

prezintă 13 programe pentru backup personal, care vă ajută să vă protejaţi aceste date. 

ocumentele personale, diverse 
documentaţii, manuale electro- 
nice sau coduri sursă ale progra- 

melor proprii au reprezentat întotdeauna 
datele cele mai importante pentru utiliza- 
tor. De fapt, o parte din acestea sunt 
rezultatele muncii asistate de calculator. 
Şi nu este tocmai plăcut atunci când se 
pierd în urma unei defecţiuni a partiției 
sau harddisk-ului şi nu mai aveţi nici o 
posibilitate ieftină de a le recupera. De 
aceea este bine să realizați periodic un 
backup al acestor date pe un alt mediu 
accesibil în sistemul propriu: un hard- 
disk, câteva dischete, un CD-R sau un 

CD-RW, o dischetă ZIP etc. Bineînţeles, 
mediile tocmai amintite sunt cele mai 
uzuale din punct de vedere al utilizatoru- 
lui de acasă şi din acest motiv şi progra- 
mele pe care le-am selectat pentru a vi le 
prezenta au fost alese în special doar 
pentru aceste unități de stocare. O sin- 
gură obiecţie este de făcut în acest mo- 
ment, şi anume pentru a putea salva back- 
up-ul pe un CD-R/RW trebuie să aveţi 
instalat un program care să furnizeze 
suport pentru tehnologia packet writing 
(cum ar fi DirectCD de la Adaptec), adică 
să puteţi copia şi salva pe un CD in- 
scriptibil ca pe un harddisk obişnuit (fără 
a fi nevoie de un program de ardere ca 

Adaptec EasyCD). 
Am selectat 13 programe din noianul 

de astfel de aplicaţii destinate utilizatoru- 
lui de acasă, având în vedere în primul 
rând uşurinţa în utilizare, pentru ca cel 
care va folosi aşa ceva să nu piardă timp 
mult pentru a salva sau restaura datele. 
CHIP a ales unul din programele de faţă, 

care a îndeplinit cel mai bine cerințele 
urmărite, rămâne să alegeți dumneavoas- 
tră aplicația care consideraţi că se 
potriveşte cel mai bine modului de lucru 
şi nevoilor proprii. Vă dorim să nu aveţi 
pierderi de date, dar ... paza bună...! 

Ciprian Vaida, lonuţ Bălan [ 

Cum am testat 

Cele două sisteme folosite în test au 
fost dotate după cum urmează: procesoare 
Celeron 466 MHz, 128 RAM respectiv 64 
RAM, harddisk Quantum Fireball de 8 
GB respectiv de 6 GB, unitate CD-RW 
Plextor 8/4/32A respectiv o unitate ZIP 
lomega. 

Fiecare produs a fost evaluat la trei 
categorii: Ergonomie (40% din nota finală; 
unde s-a punctat uşurinţa în înțelegerea 
programului în general, uşurinţa în folo- 
sire, documentaţia şi comportamentul dia- 
logurilor din program), Funcţionalitate 
(50% din nota finală; s-a punctat modul în 
care programul de backup corespunde sco- 
pului pentru care a fost creat, prezenţa şi 
facilitățile oferite de diferite funcții: schedu- 
ler, compresie, Recovery Disk, suport 
media, tipuri de backup, securitatea arhive- 
lor, managementul backup-urilor, profile 
de backup etc.) şi Resurse (10% din nota 

finală; unde s-a măsurat memoria ocupată 
de fiecare program, restul de cerințe fiind 
considerate minimale şi prin urmare nu au 
fost luate în considerare). 

Tipuri de backup 

Full - salvează toate fişierele indiferent 
de atributul de arhivare (a) al acestora; 
îndepărtează atributul de arhivare al fişie- 
relor salvate, după realizarea operaţiei; 

Copy - salvează toate fişierele indife- 
rent de atributul de arhivare (a) al acestora; 
nu îndepărtează atributul de arhivare al 
fişierelor salvate, după realizarea operaţiei; 

Incremental - salvează doar fişierele 
ce au atributul de arhivare (a) prezent; 
îndepărtează atributul de arhivare al fişie- 
relor salvate, după realizarea operaţiei; 

Diferenţial - salvează doar fişierele ce 
au atributul de arhivare (a) prezent; nu 
îndepărtează atributul de arhivare al 
fişierelor salvate, după realizarea operaţiei; 

My Own Backup 2.1 

Singura aplicaţie free din cadrul aces- 
tui test este My Own Backup. Chiar dacă 
nu este destinat vânzării, acest program 
de backup are implementate, uneori chiar 
foarte bine, majoritatea funcţiilor căutate 
de noi. Interfața sa permite afişarea unor 
informaţii variate, dar mai poate suferi 
modificări însemnate până la a fi perfec- 
tă. Şi documentaţia aferentă programului 
are câteva neajunsuri, informaţiile 
esențiale nefiind prezentate. Cu toate aces- 
tea, este inclus un tutorial care arată 
paşii care trebuie urmaţi pentru a realiza 
prima operaţiune eficientă de backup. În 
ceea ce priveşte funcționalitatea sa, My 
Own Backup poate scrie pe orice fel de 
mediu recunoscut de Windows ca fiind 
un driver valid, şi spre deosebire de alte 
programe de acest tip, are o opţiune prin 
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care se pot insera noi fişiere într-un fişier 
de backup deja existent. Cu toate acestea, 
aplicaţia nu dispune de un modul de sche- 
dule pentru rularea unor sarcini la anu- 
mite intervale de timp, sau de un modul 
de monitorizare a schimbărilor din sistem. 
Nu este prezentă nici o funcţie de salvare 
a fişierelor esenţiale ale sistemului de 
operare. Modul de lucru este de arhivare 

full şi de copiere fără arhivare, şi dispune 
şi de o implementare a unei funcții de 
backup incremental. Fişierele în care sunt 
salvate fişierele de siguranţă sunt în for- 
mat ZIP. Resursele de sistem ocupate 
sunt reduse, iar viteza sa de rulare este 
foarte bună, ceea ce reduce semnificativ 
timpul alocat pentru a realiza copii de 
siguranţă pentru fişierele importante de 
pe sistem. 

Producător: Taz-Soft 
Internet: home4.swipnet.se/-w- 

42000/MOB/ 
Preţ: gratuit 

Evaluare CHIP 

01 2 3,4,5, 
4,20 MI Ergonomie: 

Fucţionalitate: 3,56 

Resurse: 4,5 Ea 



Black Label OEM 

Logitech QuickCam Express 

Conectaţi! - Clic! - Trimiteti! 

Cu această cameră veți realiza cât de simplu este să vă întâlniți on-line cu prietenii, 

să trimiteti un e-mail cu secvențe video sau fotografii de cea mai bună calitate. 

QuickCam Home OEM 

Ideală pentru videoconferință. Capturează imagini în miscare și imagini statice. Include microfon. 

Trimite rapid e mail-uri foto și video. Conectare pe port USB 

Logitech Black Label S34/M34, mose 2 butoane, interfață PS2/serial 

Logitech Black Label S35/M35, mouse 3 butoane, interfață PS2/serială 

Logitech Black Label S38, mouse 3 butoane, interfață PS2 

Logitech Black Label S48/U48, mouse 2 butoane, rotiță pentru scroll rapid, interfață PS2/USB 

do: 
OAIE n 

Pentru integratorii de sisteme, calitatea și 

design-ul perifericelor sunt elemente 

foarte importante în definirea imaginii 

produsului final. lată posibilitatea să 

oferiţi calitate și design la un pret 
competitiv: Logitech Black Label OEM. 

Dumneavoastră  ocupaţi-vă de 
calculator, noi vă vom asigura 

perifericele! 

Logitech Deluxe Keyboard OEM 

Elegantă și comodă 

Palm Rest detasabil pentru confort în utilizare "9 

Acţionare, fără zgomot, a tastelor i 

Interfaţă PS/2 
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Software 

Second Copy 2000 6.0 

Din categoria aplicaţiilor cu o com- 
portare medie în cadrul testului de pro- 
grame pentru „light” backup face parte şi 
Second Copy 2000. Lucrul cu acest pro- 
gram este foarte uşor, în mare parte da- 
torită vrăjitorilor existenţi, care cer în 

permanență informaţii despre procesul 
ce urmează a fi executat, şi mai ales 
despre parametrii de lucru. În fereastra 
activă sunt prezente informaţii ajutătoare 
sub formă de întrebări de tipul Did you 
know...? Sarcinile care urmează a fi exe- 
cutate sunt salvate implicit sub forma 
unui profil, respectivul proces putându-se 
rula apoi printr-un singur clic de mouse. 
Selecţia fişierelor pentru care urmează a 
fi realizate copii de siguranță este bine 
realizată, fiind disponibile mai multe 
opţiuni pentru filtrarea şi organizarea 
acestora. Modalitatea de creare efectivă 
a copiilor poate fi selectată din mai multe 
disponibile, de la simpla copiere, la arhi- 
vare, copiere cu actualizarea destinaţiei 
sau sincronizare. Modalitatea de stocare 
este formatul ZIP, existând posibilitatea 
de a alege între mai multe nivele de com= 

presie a fişierelor. Pentru păstrarea celor 
mai importante setări referitoare la pro- 
gram, se poate realiza direct din aplicaţie 
o dischetă de Setup. Fişierele aflate în 
arhivele ZIP pot fi vizualizate prin modu- 
lul ZIP Viewer ce este încorporat în pro- 
gram, în acest fel, Second Copy putând fi 
folosit şi ca un program de arhivare şi 
dezarhivare. 

Producător: Centered Systems 
Internet: www.centered.com 
Preţ: cca. 30 USD 

Evaluare CHIP -.i 
LE E E E E a 

Ergonomie: 4,37 E 

Fucționalitate: 3,82 O 

(Resurse: 4,50 IEEE 

BakToNet 1.02 

BakToNet face parte din noua gene- 
rație a programelor din gama light backup, 
influențată puternic (ca orice nouă 
generație) de Internet. De altfel, legătura 
cu „reţeaua rețelelor” poate fi dedusă ra- 
pid, din chiar numele programului. Bak- 
ToNet este o aplicaţie care facilitează 
backup-ul datelor pe un server Internet la 
care aveți acces ca utilizator. Evident, în 
cazul de față, datele se referă în principal 
la cele foarte importante, date fiind dimen- 
siunile foarte mari ale harddisk-urilor 
actuale. Astfel, documentele Excel sau 
Word, fişierele sistem sau sursele de la 
programul la care tocmai lucraţi pot fi 
salvate într-un loc relativ sigur. Oricum, în 
cazul în care nu mai aveţi nici o posibili- 
tate de a recupera datele după o defecțiune 
majoră a harddisk-ului, Bak ToNetvă poate 
salva de „dureri de cap”. Ca aplicaţie în 

BakToNet: No RAS will assume Connected to Internet 

| Savethe | ÎN Tene Tae” | ÎI i Add Selected | 
list with | Directomptoist| fiestolist 

sine însă, BakToNet nu este foarte bine 
realizată, din păcate. Interfața sa este destul 
de prost organizată şi realizată, atât din 
punct de vedere al dialogurilor cât şi al 

meniurilor. Programul stochează o listă a 
fişierelor salvate pe serverul Internet, de 
unde puteți selecta care să fie restaurate. 
Puteţi opta pentru automatizarea backup- 
ului fişierelor adăugate în lista programu- 
lui în momentul în care vă conectaţi la 
Internet, în funcție de parametrii pe care 
i-ați specificat (după câte zile va fi salvat 
din nou un fişier). Deşi nu străluceşte, 
BakToNet dă tonul unui nou concept de 
salvare a datelor de către utilizatorul de 
acasă, şi categoric programele de acest 
gen se vor înmulţi în viitorul apropiat. 

Producător: BBM Software Services 
Internet: www.somtel.com/-bbm/ 
Preţ: cca 20 USD 

Evaluare CHIP :.05 
0/4 3 452 

Ergonomie: 3,48 OO 

Fucționalitate: 2,7 MI 

Resurse: 3 

ZIP Projects 1.06 

ZIP Projects este un program intere- 
sant, cu câteva funcţii utile, dar care nu a 
putut obține o recomandare foarte bună. 
Deşi are o interfață bine concepută şi care 
place ochiului, lipsa unei documentaţii 
bine puse la punct şi obținerea destul de 

autobackup 
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des a unor mesaje de eroare, care nu pot 
fi întotdeauna înțelese corespunzător, 
i-au adus minusuri la capitolul Ergono- 
mie. Fiecare operațiune de backup va 
primi un nume de identificare şi poate fi 
salvată sub forma unui profil. 

Ceea ce aduce nou ZIP Projects este 
lucrul cu proiecte, un proiect putând 
conține mai multe profile. Pentru definirea 
unei operaţii de backup, se poate utiliza 
vrăjitorul din program, lucru care vă va 
uşura foarte mult munca. Fiecare proiect 
este exportat separat şi, în funcție de 
necesități, poate fi reutilizat. Operația de 
backup se face numai full, şi fără posibili- 
tatea de selecție a unor nivele de com- 
presie. 

Dacă fişierul destinaţie există, se poate 
opta între o actualizare acestuia sau o 
ştergere completă. Securitatea datelor 
salvate este minimă, copiile de siguranță 

realizate cu ZIP Projects neputând fi pro- 
tejate prin intermediul unei parole. In 
ceea ce priveşte managementul fişierelor 
de backup, ZIP Projects are mari lipsuri, 
deoarece nu se poate realiza o vizualizare 
a acestora, ca să nu mai vorbim de posibili- 
tatea de inserare a unor fişiere noi. 
Resursele de sistem ocupate de ZIP 
Projects sunt minime, ceea ce îl face util 
atunci când lipsa resurselor disponibile 
de pe un sistem este o problemă majoră. 

Producător: Spincycle Software 
Internet: spincycleweb.hypermart.net 
Preţ: cca. 25 USD 

Evaluare CHIP :,cce 
01 2 3.4.5, 

Ergonomie: 4,21 

Fucţionalitate: 3,02 MI O 

Resurse: 5 FEPER 



Strong 
SOFTWARE SECURITY 

Flexible 
LICENSING SOLUTIONS 

Embodied 
IN ONE PROVIDER 

SENTINEL SuperPro”* The latest software protection solution is 
Hardware protection on a USB port. Usa îi to i A i 
activate software on the internet while protecting and all these features are available in a single 

up to 14 applications. device from one big company. RAINBOW's SENTINEL 
devices will protect you any time, any place and during any business 

activity, providing the highest levels of protection and versatility to ensure the 

SENTINEL LM”" utmost security while maximising your profits. High security hardware keys 
„WIN andUNIX based protection that d di : 
deea the entire e espolemaseprrae a (even USB) and flexible license management, even on the Internet. All designed 

"you to use electronic software distribution for to mak PPE fai 
E cale re Dei. o make you more competitive and flexible. 

(GRAINBOW 
TE CA-N OL'OGIE 5 

| SENTINEL Express” Changing the way the world secures business. 
Bi A software package used for selling “protected” 
| applications on-line. it can be used with the 

RAINBOW TECHNOLOGIES. * 122, av. Charles de Gaulle * 92522 Neuilly Sur Seine - FRANCE 

Tel. +33 141 43 2900 Fax +33 1 41 43 00 81 * www.rainbow.com * e-mail: jrapine Qfr.rainbow.com 
O 2000 Rainbow Technologies, Inc. SentinelExpress, SentinelLM, and SentinelSuperPro are trademarks of 

Rainbow Technologies, Inc. All other product names are trademarks of their respective owners. 



ZipBackup 1.92 

ZipBackup face parte din gama pro- 
gramelor de backup care se folosesc de 
tehnologia de arhivare ZIP pentru a salva 
grupe de fişiere. Selecţia elementelor 
(directoare, fişiere) pentru backup este 

destul de uşoară, cu condiţia creării unui 
grup, înainte de a putea adăuga obiecte în 
listă (un fel de profil pentru backup). 
Suportul pentru medii de stocare este 
bun, din punct de vedere al utilizatorului 
de acasă, toate unităţile valide în Win- 
dows putând fi folosite. Compresia arhi- 
velor este controlabilă, existând patru 
metode la această categorie. Este prezentă 
şi o funcţie de protecție a backup-urilor 
prin intermediul unei parole generale, 
aceasta fiind folosită pentru toate arhivele, 
ceea ce nu este însă întotdeauna satis- 
făcător. Interfața este bine realizată, fiind 
organizată în regiştri. 

Astfel, în registrul System Files veţi 
putea crea un backup al fişierelor sistem 
şi chiar o dischetă pentru restaurarea 
sistemului, în cazuri mai deosebite. În 
ultimul registru, Archives, veți putea con- 
trola conținutul arhivelor şi eventual in- 
sera sau extrage fişiere. O funcţie foarte 

importantă aici este cea de reparare a 
arhivelor ZIP, funcție destul de rară chiar 
şi printre programele de compresie ce 
lucrează cu acest format. Dacă doriți rea- 
lizarea unui backup pe mai multe dis- 
chete obişnuite, este posibil datorită 

funcției Multidisk Mode. Operaţiile de 
salvare şi restaurare sunt foarte accesibile 
şi uşor de folosit, de altfel ZIP Backup 

prezentându-se satisfăcător la toate cate- 
goriile. 

Producător: Gooch Computer Services 
Internet: www.gooch.co.uk 
Preţ: cca 35. USD 

Evaluare CHIP 22 
012 Aa 

4,11 x 

Fucţionalitate: 4,22 Ba 
Ergonomie: 

Resurse: 5 EEE EI 

NovaDisk+ 6.60 

NovaDisk+ este un program de back- 
up personal ce s-a clasat foarte aproape 
de locurile fruntaşe. Ar fi putut obţine un 
loc superior, dar ignorarea de către pro- 
ducători a unor aspecte estetice, referi- 
toare în special la documentație şi as- 
pectul interfeţei, a făcut ca NovaDisk+ să 
piardă puncte la secțiunea ergonomie. 
Funcţionalitatea sa este crescută, având 
încercări de implementare pentru modu- 
lele de monitorizare a schimbărilor sur- 
venite în sistem, selecția şi lucrul cu pro- 
file de backup. Profilele utilizate sunt 
predefinite, dar se pot realiza modificări 
la nivelul celor existente, sau se pot reali- 
za unele noi. Se poate opta între diferite 
niveluri de backup, de la o simplă copiere, 
la arhivarea documentelor, un backup 

Backup to L?|x] 

Savel [ea ICEMaNIE) =] | A) ex] [Era] 
asi E sue 
hpf2100 ZIWinSBSE 
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Ka 

mac 
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incremental, sau unul diferenţial. Rula- 
rea unor operațiuni la momente predefi- 
nite de timp este facilitată de existența 
unui modul de schedule bine pus la punct. 
O noutate semnificativă este posibilitatea 
oferită de NovaDisk+ de criptare a 
fişierului în care sunt stocate copiile de 

siguranță, precum şi posibilitatea de sca- 
nare cu un antivirus a fişierelor care sunt 
copiate sau restaurate. Lucrul cu mediile 
de stocare aflate în reţea se poate face 
direct din program, existând posibilitatea 
de mapare a unui drive de rețea, respectiv 
deconectarea sa. Un element întâlnit şi la 
alte programe este acela prin care se 
poate verifica integritatea unei arhive de 
backup. Acest program face parte din 
suita NovaBACKUP 6. 

Producător: NovasStor 
Internet: www.novastor.com 
Preţ: cca. 60 USD (NovaBACKUP) 

Evaluare CHIP -.: 
a E R  i 

4,11 
Fucţționalitate: 4,25 E 
Ergonomie: 

Resurse: 4 EEE 

WinRescue 98 5.0 

WinRescue 98 este programul ce a 
obținut cea mai mare notă din test la 
capitolul funcționalitate. Fiind un pro- 
gram robust, şi care a fost gândit în spe- 
cial pentru a oferi o alternativă la reinsta- 
larea sistemului de operare, WinRescue 
98 are implementate mai multe funcţii 

Rescue 2 - X 
2-2] Backup | Ciâsh Fer !] RegPack | Extractor | Boot Disk ] Help. | 

1. Choose Backup to Restore (for a list of 
available backups, click on an item) 

Backup Wizard ÎWinsoBachume OO 3. Restore 

>] 2 Select Extert lo Restore: 

N Windows Crash (Registry) 
Restore Wizard Ț” Another Type of Crash (WinConiia) 

[7 Lost Lire) at eee Fruţuei 
Exit | Windows wil Restart 

PO 
use Registiy Cleaners, like PegClean, it is a good idea to run RegPack after cleaning. FegPack 
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foarte utile, una din acestea fiind o dis- 
chetă de boot care poate fi folosită pentru 
restaurarea sistemului. Pe lângă fişierele 
esenţiale poate fi salvată şi o copie de 
siguranţă a regiştrilor Windows, sau, dacă 
este cazul, se poate realiza şi o operațiune 
de reparare a acestora. Acţiunile de back- 
up pentru fişierele de pe calculator sunt 
realizate prin intermediul unui vrăjitor 
bine pus la punct. Interfața sa nu este una 
din cele mai interesante, dar oferă acces 
rapid la toate funcţiile şi modulele cu care 
este prevăzut programul. Documentaţia 

ce însoţeşte aplicația este împărțită pe 
mai multe secțiuni, una din acestea fiind 
aceea de tutoriale în care sunt prezentate 
operaţiile ce trebuie realizate pentru un 
backup. Calea spre fişierele care urmea- 
ză a fi copiate poate fi selectată sub forma 

unui drive valid sau a unui director, în 
timp ce calea pentru stocarea acestor 
fişiere poate fi reprezentată de un drive. 
Clasându-se în final pe un loc fruntaş în 
top, WinRescue 98 este un program util, 
care poate fi folosit fără probleme de o 
mare varietate de utilizatori, achitându-se 
cu brio de sarcinile pe care trebuie să le 
execute. 

Producător: Super Win Software 
Internet: www.Ssuperwin.com 
Preţ: cca. 25 USD 

Evaluare CHIP -.-2 
i A Ec ae RI SEL 

Ergonomie: 3,88 BB 
Fucţionalitate: 4,39 
Resurse: 5 NEPEPERE IIEE 
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EEE IERBII 
Software | 

Test 

BackupXpress Pro 2.5 

BackupXpress Pro este un program 
din categoria aplicaţiilor light backup 
care s-a prezentat bine în cadrul testului. 
La categoria ergonomie a reuşit obținerea 
celei mai mari note din cadrul testului, în 
special ca urmare a interfeţei sale bine 
realizate, şi a bunei comportări în ceea ce 
priveşte erorile, mai exact spus, a lipsei 
acestora. 

Ca şi mai multe programe din test, 
BackupXpress foloseşte ca suport pentru 
arhivarea fişierelor formatul ZIP, lucru 
util în anumite situaţii, când se doreşte 
modificarea structurii acestora. Modali- 
tatea de realizare a operaţiunii de backup 
suferă, BackupXpress putând face doar 
un full backup sau o copiere, de multe ori 
aceasta fiind un neajuns destul de mare. 

E ceea ore | zore) ete Osama sea men] | 
Souce ph | 
Desname. [E VemgiiceMați 

Mediile de stocare pentru fişierele de 
siguranță sunt cele recunoscute de către 
sistemul de operare ca fiind unități (drive- 
uri) valide, deci se pot stoca pe CD-RW 
sau ZIP drive. Modulul de schedule este 
bine realizat şi dispune de multe 

executat. 
O funcție interesantă cu care vine acest 

program este aceea prin care se pot trans- 

fera în Internetprin e-mail, sau ftp, fişierele 

de siguranță realizate cu BackupXpress. 
Pentru creşterea funcționalităţii sale, 
BackupXpress are încorporate şi funcții 
de shutdown, sau log off automat, utile 

atunci când se doreşte rularea acestui 
program în momentul în care utilizatorul 
nu lucrează la calculator. Resursele de 
sistem ocupate nu sunt mari, ceea ce îl 
recomandă şi pentru sistemele mai puţin 
pretențioase. 

Producător: Andreas Spang 
Internet: www.expertdesign.de 
Preţ: cca. 35 USD 

Evaluare CHIP -.== 
42-45 

Ergonomie: 4,76 

Fucționalitate: 3,70 O 

Resurse: 5 AES EEZEI IERI! 

Backup 2001 2.0 

Programul de faţă este bine organizat 
din punct de vedere al interfeţei cu utili- 
zatorul, dar, în acelaşi timp şi ca funcţio- 
nalitate. Interfața este deosebit de sim- 
plă şi la obiect, adăugarea şi modifica- 
rea seturilor de fişiere pentru backup 
*; Backup 2001 [New Modily backup set 

fiind facilă. De asemenea, configurarea 
parametrilor pentru backup, salvată ulte- 
rior în profile, este rapidă şi comprehen- 
sivă. Aceasta poate fi realizată şi prin 
intermediul unui wizard, ce explică în 
detaliu ce reprezintă fiecare opţiune şi la 
ce anume foloseşte. De altfel, există două 
moduri de lucru, Wizard Mode pentru 
novici şi Expert Mode pentru cei mai 
avansați. Fişierele salvate sunt stocate în 
interiorul unei arhive ZIP mai speciale, 
acestea suportând şi dimensiuni mai mari 
de 2GB. Sunt oferite patru tipuri de back- 
up: incremental, diferenţial, copy şi com- 
plet, ceea ce este un avantaj important 
pentru acest program. De amintit sunt şi 
cataloagele care sunt create la realizarea 
unei operațiuni de backup, acestea 
conținând fişierele stocate de respectivul 
set şi diverse informaţii, acestea fiind 

necesare la restaurare. Backup 2001 in- 
clude de asemenea un suport foarte larg 
pentru medii de stocare, de la harddisk şi 

dischete până la JAZ sau ZIP şi SyQuest. 
Programul are inclus şi un scheduler foarte 
bun, care permite şi configurarea unui 
parametru de „cât timp să păstrez back- 

up-ul”. Backup 2001 include şi o funcţie 
de backup rapid al fişierelor sistem, utilă 
în situații mai „incomode”. 

Producător: Atypie Software 
Internet: www.zipstore.com 
Preţ: cca. 45 USD 

Evaluare CHIP -.:5 

Ergonomie: 
Fucționalitate: 4,23 II 

Resurse: 3 MR OO 

1Safe 3.2 

1 Safe este un program destinat în prin- 
cipiu posesorilor unui drive CD-R sau ai 
unui mediu amovibil, deşi este posibilă şi 
folosirea dischetelor obişnuite. Facilităţile 
de backup oferite de 1 Safe sunt în schimb 
foarte bine puse la punct. Este posibilă 
compresia datelor şi protecţia prin parolă 
a acestora, ca şi includerea fişierelor 
sistem într-un backup. Facilitatea cea mai 
interesantă însă la acest program este 
catalogul 1Safe Catalog, care oferă un 
management deosebit al fişierelor sal- 
vate şi aflate pe un mediu movibil (un 
CD, o dischetă ZIP etc.) Practic, acest 
program monitorizează în permanență 
aceste medii şi dacă regăseşte un backup 
propriu, fişierele din acesta vor fi făcute 
disponibile utilizatorului prin interme- 
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diul registrului 1 Safe Catalog, din interfaţa 
principală sau a unităţii virtuale create de 
program, care poate fi accesată, ca ori- 
care altă partiție obişnuită, pentru copiere. 
Fişierele sunt catalogate după mai multe 
criterii, cum ar fi mediul pe care sunt 
stocate, calea sau tipul acestora. Toate 
aceste informaţii sunt stocate într-o bază 
de date care, la rândul său, poate fi salvată 

şi restaurată. Formatul în care sunt sto- 
cate fişierele arhivate este unul propriu, 
ceea ce face funcţia tocmai amintită şi 
mai importantă. Intr-un fel, acest pro- 
gram este ideal şi pentru gestionarea 
obişnuită a discurilor movibile, deoarece 
chiar dacă acestea nu sunt accesibile la un 
moment dat, puteți totuşi vedea ce anu- 
me conţin. 1Safe include şi un scheduler 
foarte uşor de folosit şi complet. 

Producător: 1Vision Software 
Internet: www.thelvision.com 
Preţ: cca. 69 USD 

Evaluare CHIP PICE] 
0422 3-45. 

Ergonomie: 4,31 

Fucţionalitate: 4 II 
Resurse: 3 MI OO 
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Backup Plus 6.0.3 

Aplicația care a reuşit să se claseze pe 
primul loc în cadrul testului din această 
lună este Backup Plus. Deşi este la o 
versiune înaintată, şi anume versiunea 6, 
Backup Plus are o deficiență destul de 
importantă şi anume lipsa unui modul de 
realizare a unui rescue disk. Interfața pro- 
gramului este uşor de folosit, iar definirea 
task-urilor de lucru se face prin interme- 
diul vrăjitorilor, ceea ce face ca şi utilizatorii 
neexperimentați să poată lucra fără prob- 
leme majore cu acest program. Selecta- 
rea nivelului de compresie precum şi a 
modalității de realizare a backup-ului per- 
mit realizarea unor diferite sarcini, în 

funcție de importanța documentelor care 
trebuie păstrate. Pe lângă posibilitatea 

Step 81 - Name Set & Choose Detault Location 

The first step in crealing a new backup zel îs lo name the 
backup set and select a datauă backup location (oi the set. 

New Backup Set Name 
= [Documente 

Default Backup Location 
C Vermp(Documente bac (La 
r Usi a Dal i Mame pe 

de păstrare a fişierelor importante, Back- 
up Plus dispune de un modul prin care se 
poate obţine o copie de siguranță a regiş- 
trilor din Windows şi a fişierelor esenţiale 
pentru buna funcționare a sistemului de 
operare. Fiecare sarcină realizată poate fi 
salvată sub forma unui profil separat, pen- 
tru o reutilizare ulterioară prin opţiunea de 
schedule. Selecţia pentru realizarea unui 
backup poate fi un hardddisk, un anumit 

director, sau chiar numai câteva fişiere; 
opțiunea de filtrare existentă în program îi 
permite utilizatorului un spectru larg de 
acțiune. Locaţia unde vor fi stocate fişierele 
poate fi oricare mediu care este ataşat la 
calculator şi care este văzut de către Win- 
dows ca un drive. Memoria ocupată nu 
este foarte mare, dar suficientă totuşi pen- 
tru un sistem mediu. 

Producător: AVANTRIX Inc. 
Internet: www.avantrix.com 
Preţ: cca. 40 USD 

Evaluare CHIP 
04532345 

4,69 SEE Ergonomie: 

Fucţionalitate: 4,02 
Resurse: 4 SANI 

FileBack PC 3.2 

Programul FileBack PC vă va oferi o 
experiență interesantă atunci când veţi 
dori realizarea unor copii de siguranță 
pentru fişierele de pe harddisk, prin inter- 
mediul său. 

Primul contact cu interfața sa vă va 
dezorienta pentru moment, dar atunci când 

Doubie-cick an entry to edt, right-cick tor additional option. 

stia stu 

[D_Bese | asmenea | um | mese |7| 

je 

veți începe să vă familiarizați cu opțiunile 
şi funcţiile sale, s-ar putea să vă placă. 

Ferestrele sale de lucru sunt organi- 
zate pe mai multe tab-uri, fiecare conţi- 
nând o serie de informaţii specifice modu- 
lului respectiv. De exemplu, fiecare 
sarcină executată va fi considerată o in- 
trare de tipul backup entry, şi salvată cu 
un nume de identificare. La o rulare ulte- 
rioară, utilizatorul poate obține diferite 
informaţii despre fiecare sarcină execu- 
tată de program, din tab-ul în care sunt 
prezentate log-uri pentru toate operațiile 
executate până în acel moment. O funcție 
interesantă este aceea prin care se pot 

crea mai multe profile hardware pentru 
acelaşi sistem, în vederea rulării unor 
sarcini specifice pentru fiecare profil. 
Utilizatorii fără experienţă în lucrul cu 
programe de acest gen primesc un ajutor 
util din partea programului, atunci când 

folosesc vrăjitorii din tab-ul Maintenance 
Tools. Ca şi minusuri importante remar- 
căm lipsa unui modul de monitorizare a 
sistemului, şi a celui de realizare automată 
a backup-ului pentru fişierele esenţiale 
ale sistemului de operare. La apariția 
unor eventuale erori, programul poate 
trimite automat un e-mail de atenţionare 
utilizatorului, pentru aceasta având în- 
corporat un modul dial-up propriu. 

Producător: Douglas A. Johnson 
Internet: www.fileback-pc.com 
Preţ: 20 USD 

Evaluare CHIP 
n A a E E E 

Ergonomie: 4,34 N 

Fucționalitate: 3,67 E 
Resurse: 5 MEIER! 

File Genie 2000 2.11 

File Genie este singurul program din 
test care rulează în system tray, iar funcțiile 
sale sunt apelate din meniurile contex- 
tuale. Introducerea unui nou profil pentru 
sarcinile de backup se face prin interme- 
diul unor ferestre de lucru ce conţin 
informaţiile care trebuie specificate pen- 
tru încheierea cu succes a unei anumite 
operațiuni. 

Selecția căilor pentru care se vorreali- 
za operațiunile de backup se face pentru 
fiecare profil, şi permite setarea unor 
filtre în funcție de necesități. Pot fi 
adăugate noi tipuri de fişiere, atunci când 
cele existente nu corespund cerințelor 
fiecărui utilizator. Modul de efectuare a 
copiilor de siguranţă este numai full, prin 
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File Genie 2000 Prolile Wizard 

Step 3:  Selectthetypesolfilesto monitor. 

AI Files 
H.323 Intemet Telepi 
Virtual device driver 
Winamp media file 

Microsoft Reader 
Ace archive 
ACL File 

arhivare, sau copiere efectivă. Fiecare 
copie de siguranță a fişierelor poate fi 
protejată, ca şi la majoritatea programe- 
lor prezente în test, printr-o parolă. Cu 
toate că rulează permanent în system 
tray, File Genie nu are o funcție de moni- 
torizare a sistemului, şi ocupă memorie 
destul de multă. Cu toate acestea, modulul 
Auto Backup permite selectarea anumi- 

tor operaţiuni care vor fi executate la 
anumite momente, stabilite pentru fiecare 
în parte. Documentaţia aferentă este destul 
de bogată, darnu oferă anumite informaţii, 
ceea ce poate pune în dificultate un utili- 
zator lipsit de experiență, şi acest lucru 
face din File Genie un program destinat 
mai mult utilizatorilor cu cunoştinţe me- 
dii şi avansate în lucrul cu aplicațiile de 
acest tip. 

Producător: Datrim Software 
Internet: www.datrim.com 
Preţ: 29,95 USD 

Evaluare CHIP 
(04122345 

Ergonomie: 4,18 NI 

Fucționalitate: 3,35 
Resurse: 4 E O 
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Fiecare pachet sau licenţă 
= Microsoft Office Professional 2000 Romanian 

poate fi achiziţionat acum cu 20% discount. 
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Microsoft Office Professional 2000 Romanian 
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Continuându-şi marşul (impetuos dar şi neobişnuit de puţin „tropăitor”) în direcția 

e-commerce/e-business şi „data management”, IBM a lansat pe 11 aprilie 2000 o ediţie 

majoră a propriului sistem de gestiune a bazelor de date. 

u numai că serverul DB2 Univer- 

sal DataBase a strâns o serie im- 

presionantă de premii şi mențiuni 
în panoplia sa, dar iată că acumulează 
peste un milion de licenţe, „adăpând” 
mai mult de 40 de milioane de utilizatori 
(din peste 300.000 de companii). lar 
faptul că acoperă o gamă impresionantă 
de arhitecturi hardware/software (plat- 
forme IBM - AS/400, 0S/390, RISC Sys- 
tem/6000, dar şi de la alți furnizori pre- 
cum Sun şi Hewlett-Packard, respectiv 
pe sisteme de operare Windows, Linux, 
Solaris, HP-UX, NUMA-Q, ALX, 0S/2, 
SCO Unix Ware 7, sau chiar dispozitive 
hand-held precum Palm Computing şi 
Windows CE) nu face decât să-i întă- 
rească poziţia şi să justifice interesul nos- 
tru. De altfel am mai scris despre DB2 
(pe atunci versiunea 5.2) în CHIP 12/1998. 

Este meritoriu faptul că DB2 include, 
aşa cum s-a obişnuit de-a lungul celor 
aproape două decenii de viață, cele mai 
performante tehnologii şi inovaţii din 
domeniu, iar facilitățile e-business con- 
tinuă o tendinţă în care IBM s-a angajat 
cu toată forța. 

Printre atuurile generice ale lui Uni- 
versal DataBase am putea enumera: ges- 
tiunea bazelor de date la standarde in- 
dustriale (inclusiv mission-critical şi data 
warehouse), procesarea on-line a tranzac- 
țiilor (OLTP), diverse aplicații orientate 

ă 
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pe acumularea/administrarea/prelucra- 
rea informaţiilor, baze de date multime- 
dia, capabilități „business intelligence” 
(DSS, OLAP), dezvoltarea de aplicaţii 
e-marketplace. 

DB2 pentru B2B 

Se vorbeşte mult despre conceptul 
„B2B” (business-to-business) iar subiec- 
tul, pentru că viitorul a început deja, nu 
mai poate fi ignorat: organizațiile pot 
(vor putea) schimba informaţii prin In- 
ternet, Web-ul atrăgând fluxurile infor- 
maţionale datorită multiplelor sale avan- 
taje (deschidere, viteză de căutare, viteză 
de operare asigurată de tranzacționarea 
în timp-real, economicitate, diversitatea 
tipurilor de informaţii, standardizare, ro- 

busteţe etc.). 
Astfel că IBM angajează Universal 

Database Version 7 să slujească din ce în 
ce mai bine relaţiile B2B, în ultimii doi- 
trei ani DB2 afirmându-se ca o fundaţie 
de încredere pentru infrastructura organi- 
zațiilor ce au înţeles că „e-business or out 

of business”. Disponibilitatea superioa- 
ră a informaţiilor prin Internet (cu per- 
formanţe de vârf în direcţia timpilor de 
căutare în baza de date şi a vitezelor şi 
capacităţii de tranzacţionare on-line), 
simplificarea dezvoltării de aplicaţii Web 

orientate spre baze de date, inclusiv cu 
informaţii multimedia (simplificare po- 
sibilă prin uniformizare/standardizare), 
sunt direcţii în care IBM deja ocupă un 
„pole-position”. Se pare că soluția DB2 
completează strălucit software-ul IBM 
WebSphere, care este un server de apli- 
caţii Web adoptat deja de multe firme de 
referință în domeniu (Ariba, 12, Works.com, 
Global Freight Exchange, adtender.com, 
Freight Traders, H&H Color Lab, Best- 
of-Italy.com,eDeal.com, Warranty Net.com, 
Re-Find.com, SciQuest.com, Mediapps. 
com etc). De altfel WebSphere 3.0, recu- 
noscându-i-se performanţa, fiabilitatea 
şi scalabilitatea, a fost nominalizat de 
„Network Magazine” ca fiind produsul 
anului la categoria serverelor de aplicaţii. 

Scântei de tehnologie 

Pentru a fi capabil să integreze facili- 
tăţi deservind atât e-business-ul cât şi ges- 
tionarea datelor sub diversele ei aspecte 
(multimedia, OLTP, data warehouse, DSS, 
OLAP) sistemul DB2 scoate la iveală per- 
formanţe şi funcționalități deosebite, iar 
în acest sens ediția 7 include câteva îm- 
bunătățiri cheie: 

* o tehnologie-nucleu de SGBDR „in- 
memory” ce favorizează spectaculos că- 
utarea prin texte-cheie pentru aplicaţiile 



Web; (menţionăm aici o performanță 
oficială constând în realizarea a peste 90 
de milioane de căutări pe zi, fiecare cu un 
timp de răspuns sub o jumătate de se- 
cundă); 

* integrarea profundă a tehnologiei 
XML (eXtensible Markup Language 
fiind adoptat pentru a facilita schimbul 
de date specific aplicaţiilor B2B), astfel 
că utilizatorii pot rapid să-şi definească, 
stocheze şi regăsească documente baza- 
te pe XML; 

* DATA WAREHOUSING, procesa- 
rea cunoştinţelor şi a informaţiilor în 
vederea furnizării datelor necesare în 
procesul de luare a deciziilor; DATA 
MINING, modalitate de a găsi modele/ 
tipare (ascunse); 

* facilități extensibile de „warehous- 
ing” şi „data analysis”, favorizând dezvol- 
tarea soluţiilor „business intelligence”; 
prin încorporarea capabilităților „data 
warehousing” şi OLAP (bazate pe teh- 
nologia Hyperion Essbase) utilizatorii 
pot accesa, analiza şi disemina date de 
organizație pentru a perfecționa pro- 
cesul de luare a decizilor; caracterul de 
accesibilitate şi completitudine pe care îl 
oferă în mod natural DB2 îngăduie ex- 
tragerea maximului de valoare din infor- 
maţiile de business existente în datele 
întreprinderilor; 

* suportul integrat pentru date spația- 
le (specifice GIS) îngăduie companiilor 
să-şi gestioneze convivial clienţii sau 
operațiile în raport cu locaţiile geogra- 
fice ale acestora (aplicaţii CRM); 

* menținerea şi perfecţionarea limba- 
jului SQL favorizează atât gestionarea 
clasică a informaţiilor cât şi dezvoltarea 
de aplicaţii pentru migrarea datelor din- 
" Read/Wiite specifications 

The extent size affects 

extent size pou choose here can! be 

how efficientiy pour data is stored. The prefetch size affects how 
quickip data can be read from the table space. Later, pou can alter the prefeteh, but the 

/ Questions for recommended settings 

| Nhat will be the average size of a 
| table in this table space? 

| E Lessthan 400 KB 
& Between 400 KB and 2 MB 
e vez ză 

Ti Create Database SmartGuide 

[Software 

10| x! 
1. Database Name | 2. User Tables | 3. Catalog Tables ] 4. Temporar Tables ] 5 Performance | 6. Region] 
First Step: Specity a name for your new database. 

This SmartGuide will help pou create and tailor a new database. 
To create a basic database, enter a new name, select a drive, and click on Done. 

If you want to tailor the database to pour requirements, click on Next to continue. 

New database name ACTIONAR | 

Default drive b: -] 1738MB Available 

[Registrul actionarilor 

[actionar 

Comment 

Database alias 

Iniţierea creării unei baze de date 

spre alte servere (Oracle, SQL Server, 
Sybase, Informix);, succesul soluţiilor 
e-business/e-commerce furnizate de IBM 

migrare a datelor dinspre alte sisteme de 
baze de date, astfel că vom regăsi (încor- 
porate în DB2 sau ca unelte/servicii adi- 
ționale) facilități de migrare a datelor 
din alte SGBD-uri. 

Generaţie Web 

Concepută din temelie spre a deservi 
firme „născute în generaţia Web”, DB2 

UDB 7 încorporează, dincolo de poten- 
țialul firesc (fiecare nouă ediţie a unui 
software trebuind să devanseze cerinţele 
curente ale pieţei pentru a rezista cât mai 
mult) şi alte chestiuni concrete, precum 
viteza de acces cerută de căutările Inter- 
net sau scalabilitatea şi fiabilitatea baze- 
lor de date relaţionale. In mod uzual, o 
firmă ce-şi dezvoltă relaţii comerciale 

pe Internet nu nu- 
mai că se gândeşte 
la un flux zilnic 
de zeci de contacte 
B2B şi sute de cli- 
enți dornici de co- 
merț on-line, dar 
şi prevede o creşte- 

! Recommended settings Pare Tea teza 

„Ementaee | a iduaai Preeloh ze [16 3 eee 

re a traficului in- 
formaţional, pen- 
tru care trebuie să 
se înarmeze cu so- 
luții performante, 
scalabile şi fiabile. 
De exemplu, com- 
pania Dot.Com 
foloseşte cu suc- 
ces DB2 Univer- 
sal Database 7.1 
pentru ALX pe ser- 

Faze preparati- 
ve din procesul 
de creare aunei 
baze de date. 

sub DB2 UDB. 

vere Web RS/6000. 
SGBDR-ul DB2 Universal Database 

prezintă următoarele caracteristici: 
suport multimedia, web-ready, suficient 
de puternic pentru a satisface cerințele 
întreprinderilor mari, dar şi destul de fle- 
xibil pentru a se potrivi firmelor mici şi 
mijlocii, combină şi integrează mai multe 
atuuri: potenţial pentru „business intelli- 

gence”, gestionarea conţinutului, por- 
taluri informaţionale de întreprindere, 
e-business — toate beneficiind de per- 
formanțe şi fiabilitate de vârf şi, împre- 
ună cu tehnologia. Internet, aduce un 
câştig substanțial de accesibilitate, dis- 
ponibilitate şi siguranță. 

warehouse” la DSS 

Serverul DB2 OLAP, ajuns şi el re- 
cent la versiunea 7.1, rulează pe AIX, 
HP-UX, 0$/390, Sun Solaris, Windows 
2000 şi Windows NT, iar această ultimă 
ediție aduce o serie de funcții noi şi per- 
fecționări semnificative în scalabilitate, 
performanţă şi fiabilitate. 

Incluzând cvasi-totalitatea funcţiona- 
lităţilor, OLAP extinde astfel recoman- 
darea soluţiei DB2 spre nivelul aplica- 
țiilor de analize multidimensionale. 
Depinzând de particularităţile ce se do- 
resc implementate, putem alege în a ne 
stoca „cubul multidimensional” (un con- 
cept privind agregarea fizică a datelor şi 
organizarea logică a informaţiilor urmă- 
rind abilitatea de a considera volumul de 
date din mai multe perspective despre 
care, împreună cu funcţiile de agregare 
CUBE şi ROLLUP destinate creării de 
supergrupuri de operare, am scris în 
CHIP 7/2000) fie în DB2 pentru un acces 
SQL net şi flexibil, fie într-un manager 
de stocare multidimensională. Altfel zis, 
DB2 OLAP Server Version 7.1 reflectă 
strategia OLAP asumată de IBM prin 
care se urmăreşte atât ameliorarea per- 
formanţelor relaționale cât şi o integrare 
mai deplină cu DB2 Universal Database. 
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Unealta de administrare „vizuală” 

a obiectelor din bazele de date 

deservite de DB2. 

Efectul concret al creşterii performanţei 
globale a fost evidenţiat prin măsurători 
(benchmark-uri interne rulând diverse 
aplicaţii client) demonstrând o reducere 
cu 20% a timpilor de accesare/încărcare/ 
calculare. 

De altfel, apropo de ideea de a împă- 
ca simultan managementul datelor cu 
OLAP, DB2 OLAP Server Version 7.1 este 
distribuită împreună cu o copie a ultimei 
versiuni de DB2 Universal Database, 
care la rândul ei aduce câteva chestiuni 
noi legate de această integrare funcțio- 
nală cu serverul OLAP: DB2 Warehouse 
Center poate planifica încărcări şi/sau 
calculări de date OLAP şi Information 
Catalog Manager poate extrage şi publi- 
ca metadate OLAP pentru utilizatorii fi- 
nali din organizația respectivă. 

Universal Database Version 7 include 
în distribuţia sa oficială „DB2 OLAP 

Starter Kit”, a cărui funcționalitate per- 
mite utilizatorilor să încerce facilitățile 
OLAP de bază. 

Pentru a-şi consolida soluția OLAP, 
IBM a apelat la tehnologia firmei Hype- 
rion (Essbase 6.0). „Hyperion Essbase” 

Denumire UDT Conţinut Atribute/caracteristici 

devenită astfel inimă a serverului OLAP 
de la IBM şi dispunând de capabilități 
deosebite privind calculele şi analiza, 
s-a impus pe piaţa OLAP acumulând 
peste 2500 de clienţi (utilizatorii de DB2 
UDB V7 chiar pot obține o versiune gra- 
tuită de „Hyperion Analyzer”). Benefi- 
ciind şi de acest aport, ultima versiune a 

serverului DB2 OLAP aduce şi urmă- 
toarele îmbunătăţiri: este permisă defi- 
nirea şi analizarea facilă de atribute ale 
entităților stocate (precum culoare şi di- 
mensiune), iar detalierea analizei se face 
fără a implica creşterea mărimii cubului, 
scalabilitatea sporită îngăduie analize la 
nivele mult mai rafinate (incluzând su- 
port pentru contururi largi, operaţii con- 
curente optimizate, operaţii 1/O perfec- 
ționate, capabilități de exportare a datelor 
în cantități mari), pentru a extinde aplica- 
bilitatea au fost adăugate funcții de cal- 
culare mai bogate, inclusiv statistice, de 
alocare şi de predicţie, şi funcții pentru 

ju. 

adiţional, precum Essbase Query Desig- 
ner şi suport pentru atribute. 

Dintre extensiile software ale soluţiei 
DB2 OLAP Server merită amintite add- 
on-ul „DB2 OLAP Integration Server”, 

care îngăduie maparea şi transferarea 
rapidă a datelor din baze de date rela- 
ționale în cuburi OLAP, precum şi „DB2 

OLAP Server Allocations Manager”, care 
pune la dispoziţie o interfață grafică şi 
câteva metode de alocare de bază cu sco- 
pul de a reduce timpii necesari dezvol- 
tării şi întreţinerii aplicaţiilor complexe. 
Astfel de unelte sunt profilate pentru a 
face faţă cu succes activităţii de dezvol- 
tare a aplicaţiilor Web destinate e-busi- 
ness-ului. 

Arhitectura orientată pe server a lui 
DB2 OLAP Server susţine deplin aplica- 
țiile pe Internet prin realizarea întregii 
analize pe partea serverului, deci mini- 
mizând traficul de date prin rețea şi fur- 
nizând rapid răspunsurile pentru clienţii 
Web. 

Cu peste 350 de parteneri strategici, 
60 de aplicaţii software complete, şi 50 

Facilități 

eu Ș, 

ET AUR 
B2B (Business-to-Business) — De la firmă 
la firmă 

B2C (Business-to-Consumer) — De la 
firmă la clientul final 
BLOB (Binary Large Objects) — Obiecte 

binare mari (conţinut multimedia) 
CRM (Customer Relationship Manage- 
ment) — Administrarea relaţiilor cu clienţii 
DBA (DaraBase Administrator) — Admi- 

nistratorul bazei de date 
DBMS (DartaBase Management System) 
— Sistem de gestiune a bazelor de date 
DRDA (Distributed Relational Database 

Architecture) — Arhitectură distribuită 

de bază de date 
DSS (Decision Support System) — Sistem 
de asistență a deciziilor 
GIS (Geographic Information System) 

— Sistem informatic geografic 
MPP (Massive Parallel Processing) — Pro- 

cesare paralelă masivă 
OLAP (On-Line Analytical Processing) 

— Procesare analitică dinamică 
OLTP (On-Line Transaction Process- 

ing/Protocol) — Procesare dinamică a tran- 
zacțiilor 
QBE (Query-by-Example) — Interogare 

prin exemple 
SGBDR (RDBMS) — Sistem de gestiune 
a bazelor de date relaționale 
SMP (Simetrical Multi-Processing) — 

Multiprocesare simetrică 
SNMP (Simple Network Management 
Protocol) — Protocol simplu de gestionare 
a rețelei 
SQL (Srructured Query Language) Lim- 
baj de interogare structurat 
TPPC (Transaction Processing Perfor- 

mance Council) — Consiliul privind per- 
formanţele procesărilor de tranzacții 
UDT (User-Defined Types) — Tipuri de 
date specifice, (pre)definite de utilizator 
XML (eXfensible Markup Language) — 
Limbaj extins din familia HTML 
e-commerce — Relaţie comercială (vân- 
zare-cumpărare) între cumpărătorul final 
şi o firmă furnizoare 
e-business — Relație comercială între fir- 

7 formate: ASCII, Lotus 
WordPro, MS Word, 
WordPerfect etc.; limbă 
(19 limbi şi dicționare) 

Text DB2TestH, 
DB2TextHListP 

Imagine  DB2lmage 

Video DB2Video 

Audio DB2Audio 
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stocare internă sau externă 

format (MPEG, AVI, MOV), 
durată, număr de cadre etc. 

format (WAVE, MIDI, AIFF), 
durată, număr de canale etc. 

facilități de căutare complete; permite 
documente stocate în tabele DB2 
(VARCHAR, LONG VARCHAR, CLOB) 

beneficiază de funcții QBIC (query by 

APluri 
extendere text 

API specific 
image content — referitoare la culoare, 
formă, textură, poziţie) sau filtrări după 
atribute (format, thumbnail, dimensiuni); 
conversii 

timp real 

timp real 

arhivare cu stocare internă şi stocare în 

arhivare cu stocare internă şi stocare în 

APl-uri 
extender video 

APluri 
extender audio 
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de unelte software suportând tehnolo- 
gia Essbase din DB2 OLAP Server, utili- 
zatorii au la dispoziţie o colecție gene- 
roasă de soluţii de afaceri particularizate 
gata de a fi puse la treabă. 

Business Intelligence / 
Business integration 

Interesul în creştere pentru soluţii 
CRM este fructificat de DB2 Universal 
Database Version 7 prin punere la dis- 
poziţia utilizatorilor a unei game largi 
de funcţii de analiză, de facilități speci- 
fice (de la clientul mobil cu administrare 
end-user nulă la replicarea scalabilă a 
datelor) dar şi prin folosirea celor mai 
avansate standarde Internet. Printre par- 
tenerii DB2 se numără şi Siebel, care 
este o referință în domeniul software- 
ului CRM. De altfel Siebel Systems, Inc. 
a lansat pe 18 aprilie 2000 versiunea 
„Siebel eBusiness 2000” (dezvoltată pe 

DB2), fiind cea de-a şasea ediție majoră 
dintr-o familie software cunoscută ca 
una dintre cele mai complete pentru 
eBusiness. Unul dintre proaspeţii bene- 
ficiari de marcă a suitei CRM bazate pe 
DB2 este şi compania Nortel Networks 
(sistem numit „Clarify eFrontOffice”). 
lar dacă iar a venit vorba de clienți, vom 
observa că DB2 Universal Database Ver- 
sion 7 rămâne în continuare una dintre 
principalele platforme SGBDR alese de 
integratorii ERP, precum SAP, People- 
Soft şi Baan. PeopleSoft, extinzându-şi 
de curând parteneriatul pentru furnizar- 
ea de aplicaţii eBusiness, a anunţat şi 
faptul că DB2 UDB va fi platforma prin- 
cipală de dezvoltare pentru Unix. 

Pentru a demonstra potenţialul de 
aplicabilitate al UDB, IBM a pus la 
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punct un scenariu de folosire a pache- 
telor VisualAge for Java 3.02 şi Web- 
Sphere Studio pentru a construi aplicații 
Web bazate pe platforma DB2. O astfel 
de aplicaţie, constând într-un client şi un 
servlet derulat printr-un server de apli- 
cație Web, foloseşte Enterprise Java- 
Beans pentru a accesa date din DB2. 
Spre a optimiza dezvoltarea de aplicații 
pentru WebSphere, au fost adăugate re- 
cent trei noi unelte: un navigator grafic 
pentru urmărirea şi manevrarea spațiului 
de nume al WebSphere, o aplicaţie pen- 
tru urmărirea la nivel de socket şi un 
utilitar pentru depăşirea problemelor de 
start şi de exploatare a bazei de date. 

Performanţe oficiale 

Tandemul DB2 Universal Database 
7.1 şi serverul RS/6000 SP rulând AIX 
4.3.3 a stabilit recent un nou record de 
performanță în benchmark-ul speciali- 
zat TPC-H la 1TB de date, întrecând de 
trei ori recordul anterior privind raportul 
preţ/performanță. DB2 a depăşit limite- 
le precedente rulând în aplicaţii reale, cu 
software Baan (pe modelele RS/6000 
F80 şi S$80) şi respectiv cu soluții soft- 
ware Lawson pentru plăţi şi decontări 
(pe RS/6000 M80 şi S80). 

DB2 Universal Database 7.1 (pe un 
server NUMA-Q 2000 tot de la IBM) a 
stabilit un set de noi recorduri privind 
performanţa şi raportul preţ/performan- 
ță şi în cadrul benchmark-ului 300GB 
TPC-H. Soluţia de la IBM s-a dovedit în 
această direcţie de patru ori mai rapidă 
şi cu 37-45% mai ieftină decât rezul- 
tatele anterioare înregistrate de acest 
benchmark oficial al TPPC. 

Depăşirile altor limite, de data aceas- 

ta la categoria TPC-C, au fost posibile 
printr-o conlucrare IBM, Microsoft şi 
Intel, rezultând într-un mediu de ope- 
rare destinat bazelor de date de între- 
prindere şi data warehousing (Windows 
2000 cu IBM DB2 pe server IBM Net- 
finity 8500R) care a impresionat prin 
putere, performanță şi scalabilitate. 

La fel şi serverul IBM AS/400e (mo- 
del 840) rulând DB2 Universal Database 
a depăşit cu 25% recordurile TPC-C 
stabilite de serverele Sun, şi totul la un 

preț spre jumătate din soluţia clasică. 

Rubrica „Sport” 

„Games Information Retrieval Sys- 
tem”, sistemul de informare dezvoltat de 
IBM pentru Olimpiada de la Sydney, se 
bazează pe DB2 Universal Database. 
Este vorba de un intranet complex denu- 
mit oficial „INFO”, ce deserveşte mem- 
brii familiei olimpice, oferind informaţii 
despre orice aspect al jocurilor, inclusiv 
planificarea şi rezultatele evenimente- 
lor, referinţe biografice despre recorduri 
şi atleți, ştiri, vreme, evenimente cultu- 

sistemul INFO, DB2 Universal Data- 
base materializează şi sistemul central 
de rezultate oficiale, sistemul informatic 
al agenţiei de presă „World News”, şi 
site-ul Web al Jocurilor olimpice de la 
Sydney 2000. 

Tot IBM a fost ales ca furnizor oficial 
de tehnologie informatică pentru Cam- 
pionatul de tenis de la Wimbledon. Pen- 
tru site-ul Web implementat DB2 a con- 
stituit o parte majoră a soluţiei, destinată 
în esenţă stocării de informaţii, rezultate 
şi statistici despre meciuri/jucători şi 
oferirii unui acces dinamic la acestea. 

Mircea Băduţ 

[intormaţii suplimentare: 

IBM România, Tel: 01 2241544. 
Dintre ultimele ştiri: 
* UDB a fost primul server de baze de 

date certificat Windows 2000. 
* Prima bază de date bazată pe Linux, 

„TurboLinux DataServer”, integrată cu 

DB2 Universal Database, se lansează în 
august 2000 ca o soluţie de bază de date de 
întreprindere (serverul combină perfor- 
manţa şi securitatea lui TurboLinux cu 
puterea şi viteza lui DB2). 

* În august 2000 „e Week” atribuie lui 
DB2 Universal Database 7.1 premiul 
„Analyst's Choice Award for a «Top- 
Flight Database»” remarcându-i stan- 
dardele pentru întreprinderi mari. 

* Pe 18 august se anunță pachetul de 
soluţii software pentru platforma RedHat 
Linux. Lt. 7 
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Comunicaţii 

Internet 

Navigare gratuită: 
internet prin reţea 
Conectaţi PC-ul dumneavoastră din reţea la Internet. Utilitarul ICS din Windows 98 SE şi o 
singură legătură telefonică transformă acest vis în realitate. CHIP vă arată cum să configurați 

acest program. 

ndiferent că este vorba de rețele mici 
sau mari, utilizatorii de PC-uri nu mai 
vor să renunțe la Internet. Marile fir- 

me permit accesul printr-o conexiune 
permanentă. Insă, evident, plătesc preţul 
pe care firmele mici sau utilizatorii par- 
ticulari nu şi l-ar putea permite. Aşa că 
se simte nevoia unei soluţii rentabile. 

Puţini ştiu că Windows 98 Second 
Edition oferă un utilitar, care îndeplineş- 
te tocmai această cerință. Este vorba de 
Internet Connection Sharing (ICS), care 
conectează o mică rețea peer la World 
Wide Web prin intermediul unui mo- 
dem normal. 

Atunci când un utilizator doreşte să 
intre în Internet de pe un client, compu- 
terul se loghează cu ICS şi transmite 
datele între client şi Internet. Dacă o 
anumită perioadă nu apar solicitări, ICS 
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închide conexiunea. În acest mod, o co- 
nexiune absolut obişnuită Dial-Up Net- 
working poate alimenta prin telefon o 
rețea completă. 

In cadrul acestui workshop, CHIP vă 
explică modul în care puteţi conecta 
rețeaua dumneavoastră la Internet. 

Premise: Ce trebuie să 
îndeplinească rețeaua 
peer 

Pentru a putea implementa partajarea 
conexiunii, calculatorul pe care s-a in- 
stalat modemul trebuie să ruleze Win- 
dows 98. Acest computer este considerat 
server. Pe celelalte calculatoare din reţea, 
clienţii, poate fi instalată orice versiune 

Windows începând cu Windows 95. Una 
din condiţiile de bază pentru a profita de 
partajarea conexiunii la Internet este ca 
toate calculatoarele din rețea să comu- 
nice între ele prin intermediul protoco- 
lului TCP/IP. 

Pe de altă parte, trebuie ca pe server să 
existe o conexiune Dial-Up Networking. 
Există însă o anumită îngrădire: conexiu- 
nile Internet, care necesită (precum AOL) 
un program propriu de acces, nu sunt 
potrivite. Contactul cu Internetul trebuie 
realizat în orice caz prin Dial-Up Net- 
working. 

Atenţie! Windows 98 SE modifică în 
timpul instalării ICS numărul IP al ser- 
verului automat în 192.168.0.1. Pentru a 
nu apărea conflicte de adrese în reţea, 
este indicat să vă asiguraţi că nici un alt 
calculator nu foloseşte acest IP. 
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Serverul: Instalare fără probleme 
în patru paşi 

Microsoft a integrat în Windows 98 
SE un asistent, care vă oferă sprijin în 
configurarea serverului. Însă acesta 
porneşte numai dacă instalaţi ulterior 
partajarea conexiunii. În cazul în care 
ați bifat partajarea conexiunii deja la 
instalarea sistemului de operare, nu veţi 
beneficia de serviciile asistentului. În 
această situație trebuie să dezinstalaţi 
Internet Connection Sharing, după care 
să repreluaţi această funcţie în Win- 
dows. Pentru aceasta, intrați în Control 
Panel. Deschideţi Add/Remove Pro- 
grams şi Windows Setup. Marcaţi In- 
ternet Tools şi dați un clic pe Details. 
În lista care va apărea, se află /nter- 
net Connection Sharing, pe primul loc. 
Pentru a instala sau dezinstala acest 
utilitar, activaţi respectiv dezactivaţi 
căsuţa de control. În cazul în care doriţi 
să eliminaţi programul, confirmaţi de 
două ori cu OK şi reporniți Windows. 

La instalare va solicita Windows 
CD-ul şi va copia apoi câteva fişiere pe 
harddisk. 

Pas cu pas alături 
de asistent 

După aceea asistentul porneşte pen- 
tru Internet Connection Sharing. Daţi 
un clic atât în prima cât şi în următoa- 
rele ferestre pe Next. 

Între timp, Windows va solicita tipul 
conexiunii dumneavoastră la Internet. 
Atenţie! Această întrebare se referă la 
conexiunea Internet a serverului şi nu la 

modul în care doriţi să conectaţi clienţii. 
În cazul în care încă nu aţi configurat 
conexiunea la Internet, Windows vă va 

solicita să realizați acest lucru prin in- 
termediul asistentului pentru conexiu- 
nea la Internet. Acesta vă va conduce 
pas cu pas prin configurările necesare. 

Veţi ajunge, în fine, într-o fereastră, 
prin care se doreşte crearea unei dische- 
te pentru configurarea clientului. Însă 
această dischetă este superfluă: Win- 
dows copiază aici pur şi simplu asisten- 
tul pentru configurarea browserului şi 
un fişier text. De aceea, în această fe- 

reastră daţi deocamdată un clic pe Next 
şi închideţi următorul mesaj pentru cre- 
area dischetei cu Cancel. După un clic 
pe Finish şi o repornire veţi avea la 
dispoziţie partajarea conexiunii. 

Rulare de test: 

Realizarea primei 
conexiuni 

Verificaţi acum conexiunea dum- 
neavoastră: deschideţi Control Panel 
ŞI Internet Options. Intraţi în registrul 
Connections. Acolo ar trebui să existe 
un buton Sharing. În spatele lui se as- 
cund setările pentru partajarea cone- 
xiunii. Prima opţiune, Enable Internet 
Connection Sharing, este activată în 
mod standard. Marcaţi în plus Show 
Icon in Taskbar. 

Dedesubt se află o listă cu conexi- 
unile dumneavoastră la Internet. În mod 
normal, aici este vizibil numai Dia/-Up 
Adapter. Mai departe se află o listă cu 
plăcile de reţea, pe care le-a găsit Win- 
dows în calculatorul dumneavoastră. 

Şi această listă conţine, în mod nor- 
mal, numai o singură înregistrare. Daţi 
un clic pe OK, pentru a confirma se- 
tările. În registrul Connections veţi 
vedea în Dial-Up Settings conturile de 
Internet configurate. Marcaţi conexiu- 
nea pe care doriți să o partajaţi şi dați 
un clic pe Set Default. Activaţi de ase- 
menea opțiunea A/ways dial my de- 
fault connection. 

Deschideţi apoi Settings. Asiguraţi-vă 
că opțiunea Automatically detect set- 
tings este dezactivată, şi daţi un clic în 
Dial-up Settings pe butonul Advanced. 
În următoarea fereastră definiţi numărul 
repetărilor apelurilor, pe care să le efec- 
tueze Windows în cazul semnalului de 
ocupat. 

Economisiţi bani: 
limitarea timpului 
petrecut online 

Pentru a economisi bani, activaţi şi 
Disconnect if idle for XX minutes şi 
indicaţi o valoare de aproximativ 5 
minute. 

În consecință, dacă pentru mai mult 
de 5 minute nu apare nici o Solicitare din 
partea vreunui PC, conexiunea va fi 
întreruptă. Este indicat să activaţi şi 
funcția Disconnect when connection 
may no longer be needed. Şi gata este 
serverul. 

Internet Tools XI 

To add a component, select the check box, or click to clear it if pou | 
dont want the component. A shaded box means that only part of 
the component will be installed. To see what's included in a 
component, click Details. 

EI: - | 

0.0 MB 

Personal Web Server 0.0 MB 

web Publishing Wizard 0.0 MB 

00MB =] | 

Space used by installed components: 27.8 MB 

Space required: 0.8 MB 

Space available on disk: 1408.6 MB 
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/ tou me comite to sere ace naraicarnecen e: 

Pasul 1: Instalați Internet Con- 
nection Sharing prin interme- 
diul grupului de programe /n- 
ternet Tools din Windows Setup. 

Internet Connection Sharing Wizard 

"welcome to the Internet Connection Sharing Wizard. 

This wizard helps you to set up your computer to share an 
internet with other 

Pasul 2: Lansaţi asistentul pen- 
tru partajarea conexiunii şi ur- 
mațţi indicaţiile acestuia. 

Internet Connection Sharing 

General | 

PE pe ce e ami ua RC ACIN n i Sa ia a 

W Enable Internet Connection Sharing 

VW Show Icon in Taskbar 

Connect to the Internet using: — ari 

Select the connection that pou use to access the Intemet 

Select the network adapter that you use to access pour 
Sa re home network: 

ţ [3Com EtherLink 107100 PCI TX NIC (3C305B-TX) a, 

Pasul 3: Selectaţi tipul conexiunii 
şi apoi placa de reţea adecvată. 

Advanced Dial-Up 

wait f — seconds between attempts 

W Disconnect if idle for [ =] minutes 

| W  Disconnect when connection may no longer be needed 
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Comunicaţii 

TCP/IP Properties 2] x| 

Bindings | Advanced | Neios | 
DNS Configuration | Gateway | WINS Configuration | IP Address 

în IE acea Gem be atomul ay bre l Îe Comer 
If pour network does nat automatically assign IP addresses, ask 

hear zane are je ri teeă 

( Obiain an IP address automatically 

e Specity An IP ackiesa cu alai a a ie 

IP Address: 192.168.0.3 

certe 

Pasul 1: Verificaţi la fiecare 
client adresa IP. Dacă acestea 
nu sunt corecte, pot apărea 

erori în partajare. 

TCP/IP Properties 

Bindings Advanced |  NeiBlos 
DNS Corfiguration pl IP Adress 

C Disable DNS 
jzle, Ene DNS 

|. Host [utiizatoră 

| DNS Server Search Circe cm, | 

Pr == 

Domain Sulfix Search Crder 

Pasul 2: Dacă atribuiți adrese- 
le IP manual, trebuie să confi- 

gurați şi DNS. 

Welcome to the Internet 
Connection Wizard 

The Intemet Connection wizard helps you connect yout compulet 
to the Intemet. You can use this wizard to set up a new ot 
existing Internet accounl. 

C want to sign up lot a new Internet account. (My telephone line 
is connected to my modem.) 

IP; Liri 6 Merie e ing IAA eo 3 Cami 
(My telephone line is connected to my modem. ) 

Pee LN : 

To leave pour Internet satting+ unchanged, click Cancel 

To leatn more about the Internet, cick Tutorial Tutorial 

primului Pie 
ți iWindow 

e e în Internet. 
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Clienţii: Configurare pe orice 

platformă Windows 
Clienţii sunt computerele, care acce- 

sează conexiunea Internet partajată prin 
intermediul reţelei. Ca sisteme de opera- 
re sunt adecvate Windows 95/98 pre- 
cum şi Windows NT şi Windows 2000. 

Mai întâi să ne îndreptăm atenția 
spre Windows 95/98: Deschideţi pe cal- 
culatorul client Control Panel şi acolo 
înregistrarea Network. Marcaţi în lista 
componentelor de reţea legătura plă- 
cii de reţea la protocolul TCP/IP prin 
TCP/AP 3 [Numele plăcii de reţea] 
(doar TCP/IP dacă aveți doar placa de 
rețea ca şi adaptor). Daţi apoi un clic pe 
Properties. 

Server DHCP: Activare 

sau dezactivare? 

Înainte de a trece mai departe, tre- 
buie să recurgem la câteva elemente de 
teorie a reţelei. Într-o rețea bazată pe 
TCP/IP, fiecare PC deţine o adresă 
univocă sub forma unui număr din 12 
cifre — adresa IP. Într-o mică reţea de 
birou fără server, în mod normal, se 

atribuie calculatoarelor aceste adrese 
fixe. Deoarece configurarea TCP/IP 
trebuie efectuată înaintea partajării 
conexiunii, ați scăpat deja de această 
povară. 

Partajarea conexiunii Internet repre- 
zintă însă şi un server DHCP. DHCP 
vine de la Dynamic Host Configura- 
tion Protocol şi denumeşte un program, 
care administrează o zonă de adrese 
IP. În momentul în care se conectează 
(log-in) un calculator la rețea, acesta 
primeşte de la DHCP o adresă. Atunci 
când respectivul utilizator se deconec- 
tează (log-out), adresa se eliberează şi 
serverul DHCP o poate atribui altui 
calculator. 

Şi acum ce înseamnă acest lucru, 

concret? Calculatorul, pe care este in- 
stalată partajarea conexiunii, poate atri- 
bui opțional clienților câte o adresă IP 
adecvată la log-area în rețea. Această 
măsură are avantajele şi dezavantajele 
sale: util este faptul că se simplifică 
mult configurarea clienților. Pe de altă 
parte, PC-ul cu partajarea conexiunii 
trebuie pornit întotdeauna primul, alt- 
fel, clienții nu obţin adresa IP adecvată. 

Dacă doriţi sau nu să folosiţi serve- 
rul DHCP pentru partajarea conexiu- 
nii, stabiliți la configurarea clienților. 

Dacă da, marcați în registrul IP Ad- 
dresse opțiunea Obtain an IP address 
automatically. Activaţi sub WINS Con- 
figuration opţiunea Use DHCP for 
WINS Resolution. Verificaţi ca sub Gate- 
way să nu fie introdusă nici o adresă 
şi ca în DNS Configuration să fie acti- 
vată opţiunea Enable DNS. Închideţi 
apoi toate ferestrele cu OK şi reporniţi 
Windows. 

Configurarea reţelei: 
Atribuirea adreselor IP 

În cazul în care nu doriţi să folosiţi 
DHCP, trebuie să indicaţi o adresă IP. 
După cum am menționat şi ceva mai 
înainte, serverul obţine automat adresa 
192.168.0.1 şi Subnet Mask255.255.255.0. 
Introduceţi pentru primul client adresa 
192.168.0.2, pentru al doilea 192.168.0.3 
şi aşa mai departe. 

În cadrul adreselor IP pot fi folosite 
numere între 1 şi 255. Important este ca 
începutul cu 192. 168.0 sărămână mereu 
acelaşi. Subnet Mask trebuie să fie ace- 
laşi pentru toate PC-urile ca şi cel de pe 
server. Deschideţi acum registrul Gate- 
way. Introduceţi în câmpul New Gate- 
way adresa IP a serverului ŞI dați un clic 
pe Add. În registrul DNS Configuration 
selectați Enable DNS şi introduceţi pen- 
tru Host numele clientului. ÎL găsiţi în 
Identification la Network Neighborhood. 
În DNS Server Search Order introduceţi 
din nou adresa 192.168.0.1 şi dați un 
clic pe Add. Confirmaţi cu OK şi re- 
porniţi Windows. 

Deschideţi în Control Panel Inter- 
net Options. Intraţi în Connections şi 
daţi un clic pe LAN Settings. Dezacti- 
vaţi aici Automatically detect settings 
şi confirmaţi cu OK. 

În versiunea a 5-a a browserului 
Microsoft porniţi prin Setup asistentul 
pentru accesul Internet. Selectaţi în pri- 
ma fereastră / want to set up my Inter- 

net connection manually, or I want to 
connect through a local area network 
(LAN) şi acţionaţi butonul Next. În ur- 
mătoarea fereastră marcați / connect 
through a local area network (LAN) şi 
daţi din nou clic pe Next. 

Setările pentru configurarea Inter- 
net le lăsați nemodificate. Cu un clic pe 
Finish în ultima fereastră, browserul va 
apela pagina sa de start. Modemul va 
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Internet 

trebui să realizeze acum conexiunea la 

Internet. 

Caz excepţional: 
Windows NT şi Windows 
2000 ca şi clienţi 

Configurarea lui Windows NT şi a 
lui 2000 ca şi clienţi pentru Internet 
Sharing este — în mare — ca cea din 
Windows 95/98. Deschideţi în Contro/ 
Panel înregistrarea Network şi intrați 
în registrul Protocols. Marcaţi proto- 
colul TCP/IP şi daţi un clic pe Proper- 
ties. Dacă marcați Use the following IP 
address, introduceți în plus în Default 
gateway adresa serverului. 

Setările pentru DNS sunt aceleaşi 
ca pentru Windows 95/98. În cazul în 
care utilizați serverul DHCP, introdu- 
ceți numai numele host-ului. Celelalte 
setări le lăsați nemodificate. Daţi un 
clic pe OK şi răspundeţi afirmativ la 
întrebarea dacă doriți să continuaţi 
lucrul în ciuda câmpului de adresă 
WINS liber. Închideţi fereastra şi re- 
porniţi NT. Procedura de configurare 
a accesului Internet corespunde celei 
de sub Windows 95/98. 

nd se „agaţă” conexiunea Web... 

In ciuda utilizării simple a asistentului, se pot se strecura greşeli la parta- 
jarea conexiunii Internet. Sperăm ca următoarea listă să vă fie de folos în 
căutarea erorii: 

posibilă conectarea la server. 
> Verificaţi setările pentru DNS şi gateway. Aici trebuie să apară adres 

calculatorului-server: 192.168.0.1. 

> Asiguraţi-vă că în rețea nu este configurat nici un alt server DNS sau D DH 
> Verificaţi dacă modemul este instalat corect şi pornit. 
> Verificaţi cablarea fiecărui calculator. 

» Reţeaua nu este corect configurată. Asiguraţi-vă că aţi configurat bine 
TCP/IP şi că în Network Neighborhood apar calculatoarele conectate la reţea. 

» Verificaţi dacă adresele IP sunt corecte. Fiecare PC conectat trebuie să 
aibă o adresă care să înceapă cu 192.168. Controlaţi dacă Subnet Mask 
255.255.255.0 este setată pe toate calculatoarele. 

> Pentru a putea folosi partajarea conexiunii, trebuie să fiți log-aţi la rețea. 
Dacă săriți peste dialogul de log-in la pornirea lui Windows cu [Esc], n nu este, 

În cazul în care lucraţi cu Windows 
2000, veţi găsi setările aferente accesu- 
lui Internet prin reţea în Control Panel 
în Network and Dial-up Connections. 
Deschideţi acolo Local Area Connec- 
tion şi Properties pentru aceasta. Mar- 
cați Internet Protocol (TCP/IP) şi în 

final dați din nou clic pe Properties. 
Dacă optaţi pentru Obtain an IP 

address automatically, trebuie ca toate 

câmpurile din această fereastră să ră- 
mână goale. În caz contrar, indicaţi adre- 
sa IP şi Subnet Mask, iar pentru gate- 
way şi serverul DNS adresa serverului 
de partajare. 

Inchideţi toate ferestrele cu OK şi 
efectuaţi configurarea Internetului, aşa 
cum am descris şi mai sus. 

Alternativa fără Windows 98 SE: Utilitare din Web 
Marele avantaj al Internet Sharing 

este preţul: fiind componentă a Win- 
dows 98 SE şi Windows 2000, este 

gratuit. Funcţionalitatea este însă re- 
strânsă. Pe scena shareware şi freeware 
există programe mult mai bine dotate. 
Pe cele mai cunoscute vi le prezentăm 
în cele ce urmează: 

Wingate 

Cel mai răspândit pare a fi Wingate. 
Programul poate fi descărcat de la adresa 
www.wingate.com. Există aici versiu- 
nea 4.0 pe care o veți găsi şi pe CD-ul 

Bate eepei 

Eta Wee nare Eee 

CHIP alături de alte programe din fa- 
milia Wingate. Aceasta oferă nu doar 
posibilitatea de configurare centrală a 
clienţilor, ci şi un firewall pentru pro- 
tecţia împotriva atacurilor hacker-ilor 
din Internet. În afară de aceasta, pro- 
gramul distribuie mult mai inteligent 
ocuparea lățimii de bandă, decât ICS 
din Windows 938. 

Un alt reprezentant al programelor 
pentru utilizarea în comun a unei co- 
nexiuni Internet este Sambar. Avanta- 
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| WinGATE: Serve- 
lrul GateKeeper 
| ce permite reali- 
|zarea conexiuni- 

4] lor multiple. 

jul acestui program: versiunea de bază 
este gratuită. O găsiți în Internet la 
adresa www.sambar.com sau pe CD-ul 
CHIP. Sambar aduce cu sine şi alte 
câteva atuuri. Astfel, programul oferă în 
plus un server proxy. Aceasta înseamnă 
că Sambar stochează pe harddisk pro- 
grame descărcate din Internet, putând 
pune mai repede la dispoziție pagini 
utilizate mai des. 

All Aboard 

Producătorii acestei soluţii de cone- 
xiune Internet ţin să sublinieze faptul că 
nu au inclus un server proxy în soft- 
ware-ul lor. 

Motivul: doresc ca All Aboard să ră- 
mână un program suplu şi uşor de ad- 
ministrat. Astfel, All Aboard se con- 

centrează exclusiv asupra conexiunii. 
O versiune de test a programului există 
în Internet la adresa www.internet- 
share.com sau pe CD-ul CHIP din aceas- 
tă lună. Alte alternative se găsesc în 
Web la www.tucows.com sau www.win- 
files.com. 

Ciprian Vaida, R. Freist [d 
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Baze de date 

Într-o mare de sisteme de gestiune a bazelor de date 

relaționale, doar Computer Associates a „spart gheața” şi a 

declarat război acestora, dezvoltând SGBD-ul obiectual Jas- 

mine, o platformă ideală pentru realizarea aplicațiilor pentru 

Internet şi nu numai. 

odelul relațional, dezvoltat la în- 
ceputul anilor '70 de cercetătorul 

M:: F. Codd de la firma IBM, a 
dominat în mod absolut şi incontestabil piaţa 
sistemelor de gestiune a bazelor de date 
(S$SGBD). Atât solida elaborare teoretică a 
modelului relațional, cât şi modul eficient de 
aplicare a acestuia în rezolvarea unei mari 
varietăți de probleme au determinat pe mulţi 
să spună că sistemul relațional nu va putea fi 
detronat aşa curând. 

Aplicațiile pentru Internet au modificat 
modul conceptual de rezolvare a probleme- 
lor privind bazele de date. De asemenea, 
s-au schimbat şi necesitățile informaţionale 
ale sistemelor, acestea migrând de la infor- 
maţia text la cea în format multimedia. 

Computer Asociates (CA) a încercat prin 
dezvoltarea Jasmine să acopere tocmai acest 
gol. Astfel, Jasmine este mediul ideal pentru 
construirea site-urilor comerciale (aplicaţii 
pentru e-business) oferind drept suport ba- 
zele de date obiectuale. Acest mediu oferă 
posibilitatea integrării facile în bazele de 
date a suportului multimedia, absolut nece- 
sar pentru dezvoltarea aplicaţiilor pentru 
Internet. De asemenea, oferă o suită com- 
pletă de instrumente de dezvoltare, dintre 
care piesa de bază este Jasmine Studio. Jas- 
mine a ajuns deja la a doua versiune (Jas- 
mine Il), dar în acest material ne vom ocupa 
de prima şi vom prezenta câteva elemente 
practice privind modul de construcţie a 
aplicațiilor, utilizând Jasmine Studio. Vom 
mai realiza conceptual construcția unei baze 
de date obiectuale care să poată constitui 
punctul de plecare al unui site comercial 
ipotetic (www.casa_ta.com). 

Structura bazei de date pentru site-ul ipotetic 
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Instalarea Jasmine 

Instalarea Jasmine se poate realiza practic în 
două variante, în funcţie de sistemul de operare 
ales sau de necesităţile utilizatorului. Astfel, sub 
Windows 9x se poate instala numai clientul lui 
Jasmine, urmând ca prin intermediul protocolu- 
lui TCP/IP să vă conectaţi la serverul Jasmine. 
Sub Windows NT 4.0 sau 2000 poate fi instalat 
atât clientul cât şi serverul Jasmine pe acelaşi 
calculator. În varianta instalării sub Windows 
NT, va fi generată automat conexiunea Local, 
prin intermediul căreia vă veţi conecta la baza de 
date de pe calculatorul dumneavastră. Puteţi 
crea, de altfel, şi conexiuni către alte servere 
Jasmine, stabilind un set de parametri asemănă- 
tor cu cei stabiliți în conexiunea prin driverele 
ODBC (stabilind utilizatorul, parola, protoco- 
lul de comunicaţie şi adresa IP a serverului 
Jasmine). În final, este necesar să fie pornit 
serverul Jasmine prin intermediul Jasmine Start- 
up (această opţiune poate fi automatizată din 
Control Panel - Services şi selectarea opțiunii 
pentru Jasmine Automatic Startup). 

Baze de date obiectuale 

Propunem prezentarea în acest articol a 
câtorva elemente teoretice privind bazele de 
date obiectuale şi modul practic de realizare 
conceptuală al unei baze de date care poate 
constitui punctul de plecare a unui site comer- 
cial ipotetic; www.casa_ta.com (care are ca 
obiect de activitate comercializarea de obiecte 
de mobilier şi aparatură electronică). 

Din punct de vedere al organizării bazelor 

Nivelul 1 

Familia de clase 

LILI 

Clasele si definitiile 

acestora 

Nivelul 3 

Sub clasele 

Nivelul 4 

Nivelul Obiectelor 

Clasa salariatilor 

Sub clase 

de personal. 

7 

Declaraţie de război 
de date, constatăm diferențe majore faţă de 
mediul relaţional. Astfel, baza de date obiec- 
tuală are o structură ierarhică, având în vârful 
piramidei familia de clase. O familie de clase 
structurează la rândul ei mai multe clase de 
obiecte cu caracter omogen. Principalele fa- 
milii de clase ale sistemului Jasmine sunt: 

- MediaCF -— în care sunt memorate 
declaraţiile formatelor multimedia utilizate 
în crearea bazelor de date (este oferită o paletă 
foarte vastă de formate multimedia: BMP, 
TIFF, GIF, AVI, WAV); 

- UserCF — care memorează datele privind 
utilizatorii; 

- SystemCF — în care sunt memorate datele 
privind sistemul Jasmine şi declaraţiile de for- 
mate de date oferite — Integer, String, Array — 
practic toate formatele existente în limbajul C; 

- CAstore — în care sunt memorate toate 
clasele definite de utilizatori. 

Al doilea element al ierarhiei îl constituie 
clasa de obiecte. Astfel, vom crea trei clase: 
Mobilier, Electronice şi Clienţi. Fiecare clasă 
creată poate conține atât obiecte cât şi subclase 
omogene (de exemplu clasa Electronice poate fi 
divizată în subclasele: Televizoare, Echipamente 
Audio etc.). De menţionat că subclasele vor 
moşteni proprietăţile definite pentru clasă, la 
care se pot adăuga şi alte proprietăţi la nivel de 
subclasă. La nivelul fiecărei clase se definesc 
proprietăţile obiectelor acesteia (Class Defini- 
tions). Astfel, pentru clasa Mobilier vom stabili 
proprietăţile: Denumire (System CF:String), Pret 
(SystemCF:Integer), Photo (mediaCF: Bitmap). 
Proprietăţile pot fi definite la nivel de obiect 
(Instance Level Property), la nivel de clasă (care 
vor prezenta o valoare unică pentru toate obiec- 
tele din clasă) şi de asemenea pot fi definite 
proprietăți Multi Valued Property (pentru fiecare 
obiect se pot salva în aceeaşi proprietate mai 
multe valori). Se pot stabili ca proprietăţi me- 
tode care să realizeze operațiuni de validare şi 
prelucrare a datelor (se poate realiza astfel o 
metodă care să avertizeze în momentul în care se 
depăşeşte limita de creditare). La limita de jos a 
ierarhiei se găseşte obiectul, care reprezintă 
transpunerea în mediu obiectual a înregistrării 
din baza de date relațională. 
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Relațional contra obiectual: stocarea informațiilor 



Comparaţia 

Din punct de vedere al realizării legă- 
turilor dintre obiecte, sistemul Jasmine este 
mai versatil decât sistemele relaționale. Pe 
lângă legăturile specifice sistemelorrelaționale 
(one to many —s cheie primară unică — cheie 
externă), mediul Jasmine mai oferă alte două 

Prima din ele se numeşte Multiple Inherit- 
ance şi constă în crearea unei clase care să 
conțină proprietățile comune ale legăturii şi mai 
multe subclase cu proprietăţile specifice fiecărei 
entități (legătura subordonați - manageri). 

Mediul obiectual permite, de asemenea, şi 
legătura many to many (lucru care nu este 
posibil în sistemele relaționale). Astfel, în 
mediile relaționale legătura dintre Clienţi şi 
Articole din stoc se va realiza prin intermedi- 
ul unei entități suplimentare, Comenzi. Acum 
acest lucru poate fi realizat direct în mediul 
obiectual prin Multi Valued Property, care 
permite salvarea într-o proprietate din clasa 
Clienţi a tuturor articolelor achiziționate de 
respectivul client. 

CAStore - Jasmine Clast Browser 
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Jasmine Class Browser este in- 

strumentul principal utilizat în ma- 
nagementul bazelor de date obiec- 
tuale Jasmine. 

Managementul bazelor de date obiectuale 
se realizează prin intermediul Class Browser. 
Acesta oferă toate facilităţile necesare ex- 
ploatării bazelor de date. Cu Class Browser se 
pot crea şi modifica clase, subclase, proprietăţi 
şi metode. Interfața programului este de tip 
arbore, fiind asemănătoare cu cea din Win- 
dows Explorer (în stânga sunt prezentate cla- 
sele şi sublasele, iar în dreapta obiectele). 

Menţionăm că obiectele şi clasele create nu 
sunt operaționale imediat, fiind necesară execu- 

“3 LOCAL - Jasmme Apphcation Manager 
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8 Tutorial 

Interfața Jasmine este dezarmant 
de simplă şi eficientă în acelaşi 
timp. 

tarea instrucţiunii Build. 
Jasmine vă mai pune la dispoziţie pentru 

realizarea interogărilor un Query Editor. 
Interfața acestuia este foarte simplă, interogările 
se realizează în mod vizual şi nu necesită 
cunoaşterea unui limbaj de interogare. 

Răspunzător pentru realizarea operațiu- 
nilor cu bazele de date este ODQL care se 
constituie într-un fel de SQL al bazelor de 
date obiectuale. Prin intermediul ODQL se 
realizează practic o interfață între aplicaţiile 
dezvoltate şi baza de date Jasmine. 

Jasmine Studio 

Pe lângă suportul pentru bazele de date 
obiectuale, CA oferă şi un mediu complet de 
dezvoltare aaplicaţiilor: Jasmine Studio. Interfața 
acestui program este dezarmant de simplă, dar 
în acelaşi timp şi deosebit de eficientă. Toolbar- 
urile şi meniurile stufoase, specifice aplicaţiilor 
Microsoft, aproape că lipsesc cu totul. Practic, 
Jasmine Studio are la bază trei elemente impor- 
tante: managerul de aplicaţii şi scene, editorul 
de proprietăți (Property Inspector) şi editorul de 
evenimente (Behavior). 

O aplicaţie Jasmine Studio se compune din 
una sau mai multe scene. Elementele care com- 
pun scenele sunt adăugate prin drag&drop din 
fereastra Class Browser. În momentul în care 
deschideţi modul de editare al unei scene se mai 
adaugă în fereastra Class Browser o nouă clasă de 
obiecte, Local Widgets, care conține controalele 
carepotfiadăugate în scenă prin simple operaţiuni 
drag&drop. Dintre controalele prezente în clasa 
Local Widgets menționăm: butoane, liste deru- 
lante, butoane radio, butoane de opțiune etc. (în 
speţă toate controalele prezente în medii de dez- 
voltare cum ar Visual Basic). Property Inspector 
este fereastra prin intermediul căreia puteţi mod- 
ifica caracteristicile proprietăților obiectelor exis- 
tente în scenele dumneavoastră. Sunt prezente 
foarte multe proprietăţi specifice mediului web, 
care vor contribui la îmbunătățirea designului 
aplicațiilor dumneavoastră. Pentrua realiza partea 
dinamică a aplicaţiilor, evenimentele declanșate 
de acțiunile asupra obiectelor din scenă, aveți la 
dispoziţie editorul de evenimente Behavior. Prin 
intermediul acestuia puteți realiza o multitudine 
de acțiuni: navigarea între scene, condiționarea 
acțiunilor, acţiuni declanşate la trecerea unui 
interval de timp (asemănătoare cu controlul Ti- 
mer din Visual Basic), acţiuni de modificare a 
unor proprietăți ale scenelor sau obiectelor etc. 

Modul de utilizare a editorului Behavior 
este asemănător cu cel în care se creează 
macro-uri în Access, nefiind nevoie de 
cunoştinţe de programare. 

Concluzia care se desprinde este că prin 
intermediul Jasmine Studio, puteţi realiza o 
aplicație de complexitate medie fără a fi ne- 
cesar să scrieți nici un rând de cod. Dacă doriţi 
însă să realizaţi aplicaţii mission critical şi cu 
o complexitate sporită, este absolut necesar 
să cunoaşteţi limbajul de interogare ODQL. 

Jasmine Studio oferă două soluţii pentru 
distribuirea aplicaţiilor. Prima constă în 
distribuția sub forma fişierelor executabile 
(soluţia este ideală pentru realizarea unor aplicaţii 
client-server în reţele locale). Pentru rularea 
acestor aplicaţii este necesar să aveți instalat 
clientul Jasmine pe fiecare stație de lucru. 

In ceea ce priveşte a doua soluţie, menţio- 

Baze de date 

năm că Jasmine Studio este un mediu web 
enabled, deci aplicaţiile sunt exportate direct 
în format HTML. Pentru rularea acestora 
trebuie să aveți instalate plug-in-urile pentru 
browser-ul web. 

Opţiuni 

Dacă nu doriți să realizaţi aplicaţiile în 
Jasmine Studio, CA vă dă dreptul la alegere, 
oferind alte două soluţii prin intermediul cărora 
puteţi accesa şi exploata bazele de date. 

Prima constă în dezvoltarea de aplicaţii 

Message | 
Left Click 

Here |Jasmine_Query_3 * 

Moe. Țeneral Purpose 0 Ez! . 

Realizarea evenimentelor se face 

într-un mod asemănător cu macro- 

urile din Access. 

prin intermediul controalelor ActiveX. În acest 
mod, veți putea exploata bazele de date 
Jasmine în toate mediile care suportă tehnolo- 
gia OLE (spre exemplu Visual Basic sau chiar 
Word). O a doua variantă constă în realizarea 
de aplicații în medii care accesează funcţiile 
API (puteţi realiza în acest mod aplicaţii în 
Visual C). 

De asemenea, CA a realizat un program de 
dezvoltare de aplicaţii pentru Jasmine (De- 
veloper Program Partner) în care sunt 
angrenați mai mulţi producători de software 
dintre care menționăm: Centura, Datapro (care 
a realizat un editor de rapoarte pentru Jas- 
mine), Excalibur, Kodak etc. 

Dacă doriți mai multe amănunte despre 
Jasmine sau doriți să aflați câteva din aplicațiile 
mission critical care utilizează acest mediu vă 
recomand să citiți articolele publicate în re- 
vista CHIP în numerele martie şi aprilie 1999. 

Bazele de date relaționale există şi vor mai 
exista mult timp. Acest lucru se datorează 
poate conservatorismului şi fricii noastre de 
schimbare. Dar sunt domenii în care schimba- 
rea vine în mod obligatoriu, fiind o regulă 
obligatorie a progresului. Putem presupune 
astfel (aproape cu siguranță) că aplicaţiile eco- 
nomice din mediul intranet vor fi relaționale şi 
peste 20 de ani, însă aplicaţiile pentru Internet 
vor trebui să facă, mai devreme sau mai târziu, 
schimbarea la medii obiectuale. Acest lucru 
este o consecință a cerințelor de informaţii în 
format multimedia pe care mediile relaționale 
o satisfac foarte greu şi într-un mod anacronic. 
În special aplicaţiile pentru comerț electronic 
(e-business) vor trebui să facă această schim- 
bare. In acest domeniu CA a devenit practic 
lider mondial incontestabil al soluțiilor pentru 
e-business, oferind pe lângă Jasmine o suită 
întreagă de alte aplicaţii, din care o menționăm 
pe cea mai nouă: Neugents (care se prezintă ca 
o soluţie de inteligență artificială pentru site- 
urile comerciale). 

Silviu Cojocaru 
cojocaru_silviu(O yahoo.com 
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£i: Windows 

Vizualizare doar a documentelor Word în directorul 

Documents 

În directorul Documents se află me- 
reu ultimele 15 documente ce au fost des- 
chise, iar acest lucru nu poate fi modifi- 
cat. În schimb, există posibilitatea ca la 
fiecare start al sistemului directorul să 
fie golit, cu excepţia shortcut-urilor către 
documentele Word. Pentru aceasta creați 
cu ajutorul unui editor de texte fişierul 
ACCEPTDOC.VBS şi introduceți urmă- 
torul listing: 
dim objShell, objFileSystem, 
objFolder, objFile, objSshortcut 

dim szTarget 

dim iAnswer 

set objShell = wscript.Create> 
Object (“Wscript.Shell1”) 

set objFileSystem = Createo 
Object (Scripting.FileSystem> 
Object”) 

set objFolder = objFileSys> 
tem. getFolder (0bjShel1.spe> 
cialFolders (“Recent”) ) 
iAnswer = MsgBox(“Trebuie 

golit directorul de documen- 

te?”', vbYesNo) 

if Answer = vbYes then 

do 

for each objFile in objFolder.fi> 
les 

if lcase (objFileSystem.getEx> 
tensionName (objFile.path))> 
=" Ink” then 

set objShortCut = objSshel1l.> 
createShortcut (ob]File.path) 

szTarget =objSshortCut .tar> 
getPath 

if lcase (objFileSystem.get?> 
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ExtensionName (szTarget) ) >"doc” 

then 

objFile.delete vbtrue 

end if 
end if 
next 

Wscript.Sleep 150000 

100p 

arid 4£ 
In cazul trimiterilor din Start - Docu- 

ments este vorba despre shorcut-uri obiş- 
nuite în cadrul directorului Windows 
RECENT. Obiectul objshell de tipul 
Wscript.Shell accesează variabilele de 
mediu. Prin intermediul obiectului obj- 
FileSystem de tipul Scripting.File- 
SystemObject stau la dispoziție funcții 
pentru manipularea fişierelor şi direc- 
toarelor. Ambele obiecte combinate crea- 
ză objFolder, care reprezintă directorul 
RECENT. În acest sens serveşte metoda 
objFileSystem.getFolder, care oferă calea 
directorului, care citeşte objShell.spe- 
cialFolders („Recent”). Bucla For Each 
prelucrează toate fişierele din objFolder 
şi verifică dacă au extensia LNK. Dacă 
da, objShell.createShortcut creează un 
obiect pentru shortcut şi verifică exten- 
sia de fişier a target-ului. In cazul în care 
aceasta nu este DOC, objFile.delete şter- 
ge link-ul. 

Scriptul rulează în buclă infinită, unde 
Wscritp.Sleep 150000 impune o pauză 
de 2,5 minute. Dacă introduceţi progra- 
mul VBS în Start - Programs - Startup, 
acesta va rula de la startul sistemului 
până la Shut Down, selectând neîncetat 
documentele._] 

E?) Windows 98, 2000 

Dezinstalarea lui 

Windows 2000 
Fiecare din cele două sisteme de opera- 

re, Windows 98 şi Windows 2000, are avan- 
tajele şi dezavantajele sale. In cazul în care 
ați instalat Windows 2000 peste Windows 
98 şi doriţi să reveniţi la sistemul anterior, 
eventual să instalați apoi în paralel cele 
două sisteme de operare, procedaţi după 
cum urmează. 

Dacă aţi instalat Windows 2000 fără a 
modifica sistemul de fişiere, puteţi reveni 
oricând la Windows 98. Lansaţi Windows 
98 cu discheta de start şi instalați driverul 
de CD-ROM. Apoi puteţi instala sistemul 
de operare cu ajutorul CD-ului de setup. 

Mai dificil este dacă aţi transformat sub 
Windows 2000 prima partiție în NTFS. In 
acest caz, trebuie să creaţi din nou o partiție 
FAT16. Această partiție trebuie să o creați 
şi apoi să o ştergeţi din nou, dacă doriţi să 
configurați o partiție FA T32. Altfel, FDISK 
nu va suprascrie partiția NTFS. Apoi boot-aţi 
din nou de pe Windows Setup-CD, pentru 
a instala sistemul de operare. 

Pentru opţiunea dual-boottrebuie săparti- 
ționați din nou harddisk-ul. Prima partiție 
trebuie să fie configurată cu FAT 16; nu are 
voie, deci, să depăşească 2 GB şi nici nu 
poate fi formatată cu FAT32 ca sistem de 
fişiere. Răspundeţi negativ la întrebarea care 
urmează imediat după startul lui FDISK. 
Creați apoi câte o partiție proprie pentru 
fiecare sistem de operare. Acestea vor putea 
fi formatate şi ca FAT32 (Windows 2000, 
Windows 98) sau NTFS (doar Windows 
2000). Atenţie! Windows 98 nu poate ac- 
cesa partiţia NTFS fără software suplimen- 
tar. Utilizarea lui FDISK pentru crearea 
sau modificarea partiţiilor noi va şterge 
toate informaţiile de pe harddisk! 
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E Windows 98 

Creați personal Windows Update în meniul de start 

Windows Update face trimitere la fi- 
şierul WUPDMGR.EXE, care ar trebui 
să se găsească în directorul de instalare 
al lui Windows 98. Atât timp cât există 
acest fişier, este simplu să recreaţi per- 
sonal înregistrarea Windows Update. 

Pentru aceasta, dați un clic cu tasta 
dreaptă a mouse- 
ului pe taskbar şi 
apelați în meniul 
contextual Pro- 
perties. În regis- 
trul Start Menu 
Programs daţi un 
clic pe butonul 
Advanced. 

Se va deschide 
Windows-Explo- 
Ter şi se va poziţio- 
na automat în di- 
rectorul de start. 

Având în vede- 

Create Shortcut x] 

Type the location and name of the item you want to create | 
a shorteut to. Or, search tor the item by clicking Browse. i 

Command line: 

C-"441 NDS 

apoi clic pe Next. Acum trebuie să intro- 
duceţi un nume, în acest caz se pretează 
Windows Update. 

Prin intermediul butonului Finish, 
configuraţi noul shortcut în meniul de 
start. 

În final activaţi înregistrarea în Regis- 

"U/LIPDMGR.EE 

re că înregistrarea 
Windows Update 
se afla mai înainte 
direct în Start, nu 

trebuie să navigați 
mai în adânc. Daţi 
un clic cu tasta dreaptă a mouse-ului în 
domeniul din partea dreaptă a lui Win- 
dows Explorer pe background şi apelați 
comanda contextuală New - Shortcul. 

În asistentul pentru shortcut-uri com- 
pletaţi linia de comandă, cel mai bine 
prin intermediul butonului Browse. 
Navigaţi în directorul de instalare al lui 
Windows şi selectați acolo printr-un 
dublu clic fişierul WUPDMGR.EXE. Daţi 

Windows 2000 

Eroare: Windows nu re 
cunoaşte unitatea CD-RW 

La trecerea la Windows 2000, se întâm- 

plă ca unitatea CD-writer IDE să nu mai fie 
recunoscută sub nici un program de ardere. 
Motivul este simplu: nu este instalat WIN- 
ASPI, atât timp cât nu sunt prezente aparate 
SCSI. Programele de ardere utilizează totuşi 
WINASPI, deoarece prin intermediul co- 
menzilor SCSI accesează şi writerul IDE. 
Însă programul de instalare ASPI de la 
Adaptec nu funcţionează dacă în calculator 
nu se află o placă Adaptec. Pe CD-ul CHIP 
veţi găsi în secțiunea Freeware/Utilitare 
fişierul ASPI.EXE. 

Trebuie doar să dezarhivați acest fişier 
în directorul corespunzător (WINNT sau 
WINDOWS). Reporniţi apoi calculatorul. 
Acum, noul ASPI32.EXE permite instala- 
rea lui WINASPI fără probleme. Writer-ul 
IDE va fi recunoscut de programul de ar- 
dere şi va inscripţiona ireproşabil._] 
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Simplu: Cu ajutorul asistentului Create Shortcut, puteți 
adăuga în meniul de start o nouă înregistrare. 

try. Pentru aceasta, lansați Registry 
Editor, intraţi în HKEY_ LOCAL _MA- 
CHINE sau în HKEY CURRENT. 
USER în Software Microsoft! Windows 
NCurrentVersionPoliciesiExplorer. Aici 
atribuiţi pentru DWORD-value valoa- 
rea 0 (înregistrarea este activată) pentru 
NoWindowsUpdate. 

În cazul în care nu există cheia şi 
DWORD-value, trebuie să le creaţi. 

iz Windows 98, 2000 

Copierea harddisk-ului 
fără software 
suplimentar 

Conectaţi pe calculatorul sursă hard- 
disk-ul ţintă la cablul unităţii CD-ROM; 
astfel nici nu va trebui să schimbaţi pozi- 
ționarea jumperilor. Lansaţi Windows şi 
apelaţi comanda Start - Run. Introduceţi 
următoarea linie de comandă în câmpul 
Open: 

xcopy c:N*.* /e /h/e/k/rd: 

În acest moment întregul harddisk C: 
va fi copiat pe D:. În cazul în care folosiţi 
alte litere pentru unitățile de disc, modi- 
ficaţi indicaţiile aferente în mod cores- 
punzător. Apoi montați harddisk-ul în 
noul calculator. Acolo veţi putea copia 
următorul harddisk. 

EX. Windows 98 

Dezactivarea meniului de 

boot automat 

Cam la zece secunde după pornirea 
unui calculator nou apare, fără a fi solici- 
tat, un meniu de boot. Aici se poate opta 
pentru lansarea lui Windows în mod 
normal sau Safe. Dacă acest meniu nu vă 
încântă de fel, puteți să-l dezactivaţi. 

Soluţia acestei probleme se află în fi- 
şierul sistem MSDOS.SYS. Acest fişier 
se găseşte în mod normal în directorul 
rădăcină C:1 pe harddisk. Deoarece MS- 
DOS.SY S este protejat la scriere, trebuie 
mai întâi să intrați în Windows Explorer, 
să dați un clic cu tasta dreaptă a mouse- 
ului pe fişier şi să apelați din meniul con- 
textual Properties. Apoi îndepărtați mar- 
cajul din căsuţa de control Read-only şi 
confirmaţi modificarea cu OK. 

Acum puteţi deschide şi prelucra fişi- 
erul cu Windows Notepad. Conţinutul se 
împarte în două pasaje: Path şi Options. 
Sub Options găsiţi înregistrările »Boot- 
Menu=« şi »BootMenuDelay=«. Dacă 
doriţi ca meniul de boot să nu apară la 
fiecare start al sistemului, introduceți pen- 
tru înregistrarea BootMenu valoarea O. 

Înregistrarea BootMenuDelay defineş- 
te cât timp trebuie să afişeze Windows 
meniul, înainte de a selecta valoarea stan- 
dard. Această valoare standard o puteți 
indica cu ajutorul înregistrării BootMe- 
nuDefăult. Salvaţi acum fişierul MS- 
DOS.SY S şi reactivaţi protecția la scriere, 
restabilind marcajul din dreptul opțiunii 
Read-only. 

În cazul în care pe calculatorul dum- 
neavoastră este instalat utilitarul Tweak 
UI, puteţi realiza aceste adaptări mult 
mai confortabil. Porniţi Tweak UI prin 

Opţiuni de start: Aceste două înre- 
gistrări din MSDOS.SYS controlea- 
ză apariția meniului de boot şi tim- 
pul de aşteptare. 

Start - Settings - Control Panel - Tweak 
UI. În registrul Boot găsiți setările Al- 
ways show boot menu şi Continue boot- 
ing after x seconds, pe care le puteți 
manipula cu ajutorul mouse-ului. După 
un clic pe OK sau Apply, utilitarul va 
scrie modificările de rigoare în MS- 
DOS.SYs.U 
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La fiecare start Windows: creare de director cu dată 

Acest lucru este posibil cu Windows 
Scripting Host. Scripting Host permite 
rularea de script-uri sub Windows. În 
ceea ce priveşte Windows 98, Me şi 2000, 
Scripting Host se află deja în sistem, în 
timp ce utilizatorii de Windows 95 şi NT 
îl pot găsi la adresa www.microsofi.com/ 
scriptping/windowshost/download/en/ 
x86/wsh.exe. Dar atenţie! Windows 
Scripting Host a fost folosit şi de virusul 
ILOVEYOU. Astfel, script-uri necunos- 
cute pot provoca pagube mari, dacă sunt 
activate fără atenție. 

Listing-urile în sine le puteţi scrie în 
Vbscript sau Iscript. Pentru editarea de 
cod aveţi nevoie de un simplu editor de 
text precum Windows Notepad. Însă tre- 
buie să aveţi grijă să salvaţi Vbscript-urile 
cu extensia VBS respectiv Jscript-urile 
cu extensia JS. Pentru problema de față 
cel mai potrivit este Vbscript. 

Creați un fişier text, introduceți textul 
sursă din oglinda de mai jos şi salvaţi 
fişierul sub numele CREATEDIR.VBS. 

(ia ObJFi leSystem Ă 

Dim szFolder 

Set  ob)jFileSystem = 

CreateObject (”Scripting.File> 
SystemOobject”) 

szrolder, = “C:AMy Docu> 
ments Download” & CStr (date) 

If (objFileSystem.Folder> 
Exists(szFolder)) Then 

Msgbox “Directorul ” & szrol> 
der & “exista deja!” 
Else 

objFileSystem.Createrolder> 
szFolder) 

(Ea IE “) 

Şi astfel lucrează script-ul: utilizând 
obiectul FileSystemObject, dispuneţi de 
metode, pentru a manipula fişiere şi 
directoare. În textul sursă verificaţi cu 
ajutorul metodei FolderExists, dacă di- 
rectorul respectiv există deja. În cazul în 

Accessories IX] 

To add a component, select the check box, or click to clear it if you 
don't want the component. A shaded box means that only part of 
gal ar pie To see what's included in a 

Space used by installed components: 

Space required: 

Space available on disk: 

7 Besctiplion > 

| Write scripts to help automate tasks in Windows 

Scripting Host: Sarcinile repetitive 
le execută automatutilitarul Script- 
ing din Windows. Trebuie doar să-l 
instalați sub Accessories. 

care rezultatul verificării este negativ, 
CreateFolder îl va crea. 

Metoda este în măsură numai să cree- 
ze un director singular, astfel că direc- 
torul folosit în exemplu, C:My Do- 
cumentsiDownload, trebuie să existe în 

prealabil pe sistemul dumneavoastră. 
Calea o puteţi modifica în cod, bine- 
înţeles, după bunul dumneavoastră plac. 
Script-ul finalizat îl executaţi în Win- 
dows Explorer printr-un dublu clic pe 
fişierul CREATEDIR.VBS. In cazul în 
care doriţi să rulaţi script-ul la fiecare 
start, mutaţi-l în directorul de startup al 
sistemului dumneavoastră. 

În situaţia în care nu ştiţi dacă pe 
sistemul dumneavoastră este instalat 
Scripting Host, dați un dublu clic în 
Control Panel pe simbolul Add/Remove 
Programs. În registrul Windows-Update 
marcați înregistrarea Accessories şi dați 
un clic pe butonul Detai/s. Acum puteți 
verifica în lista de componente este bi- 
fată înregistrarea Windows Scripting 
Host. În caz contrar, marcaţi-o şi insta- 

laţi în acest mod utilitarul. 

Macro Recovery salvează fişiere deteriorate 
Dacă un fişier nu mai poate fi deschis, puteți să încercați cu Word sau cu Excel-viewer. Veţi 

obţine unele valori, care se află momentan în celule. În cazul în care fişierul deteriorat se poate 
deschide, puteţi să-l salvaţi în format SYLK, după care să-l deschideţi din nou. Ca o alternativă, 
recurgeţi la macro-ul Recovery, care creează şi un fişier LOG, prin intermediul căruia pot fi 
identificate obiectele cu probleme. Macro-ul îl puteţi descărca împreună cu Office Resource 
Kit de la adresa www.microsoft.com/oflice/ork/2000/appndx/toolbox. htm. 

În cazul în care documentul Excel s-a deteriorat înainte de salvare, puteţi restaura work- 
sheet-ul original. Apelaţi comanda File - Open şi selectaţi numele documentului. Va apărea 
mesajul xxx.XIs este deja deschis. Redeschiderea va avea ca efect renunțarea la orice modificări 
efectuate. Redeschideţi xxx.xIs? După un clic pe OK se va deschide ultima versiune. 
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Crearea diagramelor 
printr-o apăsare de taste 

Dacă doriți să creaţi rapid o diagramă 
simplă, întrebările asistentului de diagrame 
vă rețin prea mult timp. Le puteți evita pur şi 
simplu. Introduceţi valorile în foaia de lucru 
şi ţineţi cont ca celula din colţul din stânga 
sus să rămână liberă. Titlurile coloanelor 
reprezintă denumirile valorilor, valorile din 
prima coloană sunt coordonatele x, iar cele- 
lalte valorile y. 

E) Br [itare Vinzare |eerare Format Instngmerte Date Fereastră Ahtr aleix) 
DEN SAT Ra o- rr Drina 10 oi ies *i 

A > 

3 5 
49 mNroate1 / Foste? A Foste3 / le] | 

Gata | 

Concediat: Excel renunţă la asis- 
tentul de diagrame, dacă celula 
din colţul din stânga sus al foii de 
lucru rămâne liberă. 

Apăsaţi acum tasta [F11]. Excel va crea 

diagrama cu bare pe o nouă foaie de lucru.) 

:>; 
2:53 Corel Draw 9 

Lucru mai rapid cu Corel 
Draw 

După update-ul de la Corel Draw 8 la ver- 
siunea 9, viteza de lucru scade inițial consi- 
derabil. Sunt necesare câteva setări în Corel 
Draw 9 pentru a reglementa situația. Procedaţi 
după cum urmează. 

Pasul 1: Asiguraţi-vă că sistemul îndepli- 
neşte condiţiile minime. Corel Draw 9 necesi- 
tă minim Pentium 133 cu 32 MB RAM, Win- 
dows 95, Windows 98 sau Windows NT 4.0. 

Pasul 2: Apelaţi în program comanda 7ools 

| Secondary dk [CA (ES2MByeshee) OO m 
Watmnings 

Save + Memory Usage -- re is arie 

Memory !- Avazable RAM: ae i 
Piugins i Leia | Mame pi line | 
7 e Sg apa a e e) 

v Ed oii 

Note. Restast CorelDRAW to apply 

Meniul de unde se poate configura 
mărimea memoriei virtuale swap. 
- Options - Workspace - Memory şi verificaţi 
dacă fişierul primar de swap trimite la uni- 
tatea de disc care dispune de cel mai mult 
spaţiu liber. Stabiliţi utilizarea memoriei la 
minim 50%. Daţi un clic pe OK, închideţi 
Corel Draw şi reporniți aplicația. 

Pasul 3: După ce a fost repornit Corel 
Draw, apelaţi comanda View - Normal. Mo- 

dul de afişare standard din Corel Draw 9 este 
extins şi este suficient pentru majoritatea 
solicitărilor. Aceasta va accelera simţitor 
lucrul cu aplicaţia Corel. 
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Practic | 

>: HTML 

Protecţie simplă prin parolă pentru pagini web 

În unele situaţii preferaţi ca home- 
page-ul dumneavoastră să fie accesat 
numai de un cerc restrâns de persoane, 
care dispun de o anumită parolă. 

Cu HTML şi ceva suport prin Java- 
Script puteţi realiza o fereastră de dialog 
pentru solicitarea parolei. Principiul este 
simplu: din parola introdusă de vizitator 
determinaţi numele unui fişier HTML, 
pe care încercaţi să îl deschideţi. Dacă 
utilizatorul cunoaşte parola, pagina este 
afişată. In caz contrar, nu există o pagină 
cu numele indicat — vizitatorul obține un 
mesaj de eroare. 

Pentru aceasta aveţi nevoie de două 
fişiere HTML. Mai întâi redenumiţi fişi- 
erul care conține datele confidențiale. 
Numele trebuie să fie format din parolă 
plus extensia ».HTM«. Astfel, de exem- 
plu, dacă parola este »acces«, fişierul 
respectiv se va numi ACCES.HTM. Pa- 
gina pentru solicitarea parolei se găseşte 
în listing-ul alăturat. 

Introducerea parolei se realizează în 
formularul HTML »IntroducereParola« 
între »>FORM« şi »/FORM«. Prin inter- 
mediul primei comenzi INPUT definiți 
un câmp de tipul »password«, astfel încât 
browserul să afişeze în locul caracterelor 
introduse numai »*«. Comanda INPUT 
»button« creează un buton, care execută 
funcția »passwd()« în header-ul fişierului 
HTML. Funcţia citeşte mai întâi câmpul 
»Introducere« şi completează conţinutul 
acestuia cu extensia fişierului HTM. 
Obiectul »location.href« apelează în 
mt pagina ascunsă. 

3 Demo pentru introducerea unei parole - Netscape 

Îi ora loa ere i cat 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Demo pentru intro> 
ducerea unei parole</TIO 
TLE> 

CS ORIIPIE 

Script” > 

<!-— de ascuns de browsere 

vechi 

function passwd() 

( 
introducere = document. In> 

troducereParola. Introducere.> 

value; introducere = intro> 

ducere ”.htm”; 

location.href=introducere; 

) 

Ti Ama 
< / SORT EI > 

</HEAD> 

language=“Java> 

<BODY> 

<FORM name=“Introducere> 

Parola”> 

Parola: 

<INPUT  type=”password” 

nâme=”introducere” va? 
lue=”"> 

<INPUT type=“button” 

name=”“Buton” value=”1ogon” 

onclick="passwd () > 

</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 

2lalz]] Protecţie: Pen- 
tru a asigura 
pagini Internet 

vizualiza o anumita pagina 

Parola: [e ees=s] logon | 

2:33 

Lansare automată 

user-profiles 

În Communicator pot fi create profiluri. 
La startul programului apare o fereastră de 
dialog prin care sunteţi solicitați să selectaţi 
profilul. Prin intermediul switch-ului »-P"”Name”« 
se poate lansa un profil şi fără această fereas- 
tră de dialog. Daţi un clic cu tasta dreaptă a 
mouse-ului pe icon-ul de pe desktop pentru 
Communicator şi apelați Properties. Activaţi 
Shortcut şi completaţi înregistrarea din câm- 
pul target cu »-P"Numeprofil”«. Confirmaţi 
cu OK. Pe viitor, profilul dumneavoastră va 
fi pornit automat. L] 
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Communicator 

Astfel veti pastra confidentalitatea paginilor web. Numai persoana care cunoaste parola poate 

___ Îbtip://home.netecape:com/bookmark/4_72/plyellom.t —! -iis, Wii, ay [2] fe | 4 

confidenţiale, 
creați cu HTML 
şi JavaScript o 
fereastră de di- 
alog pentru so- 
licitarea parolei. 

|eNCommunicatorVProgramineiscape.exe'" -P"'Nume'| 

Start in: ['CPROGRAM FILES+NETSCAPENCOMMUNIC 

Shortcut key: None 

Run: [Normal window =] 

Eind Target. BA RE Change Icon... Su 

Alegerea a Un switch în lan- 
sarea programului va porni Com- 
municator cu un anumit profil. 

>: Messenger 

Evitarea apelării 
automate a site-ului 

Netscape 

Prin setările ce se efectuează auto- 
mat la instalare, Netscape Messen- 
ger încearcă întotdeauna să apeleze 
http://messenger.netscape.com. Acest 
lucru poate fi uneori deranjant, dar poate 
fi evitat. 

Iată cum: închideți Netscape Com- 
municator. Intraţi apoi în directorul 
C:PROGRAM FILESWNETSCAPE, 
USERS şi selectaţi directorul dum- 
neavoastră personal. Căutaţi în el fişi- 

erul Java Script PREFS.JS şi deschi- 
deţi-l cu un editor de texte. Adăugați 
la sfârşitul fişierului următoarele linii: 

user pref ("mailnews.start page. > 

enabled”, false); 

Salvaţi şi închideţi fişierul. La urmă- 
toarea lansare, Communicator va apă- 
rea cu o pagină goală în locul home- 
page-ului implicit. 

Aveţi chiar posibilitatea de a defini o 
proprie pagină de web pentru a fi de- 
schisă implicit de Messenger. Pentru 
aceasta, în locul liniilor de script de mai 
sus, va trebui să scrieți următoarele 
instrucțiuni în PREFS.JS. 

Pasajul „http:/Awww.homepage.ro” 
va trebui înlocuit cu URL-ul dorit. 

user pref (”mailnews.start_ > 
page.enabled”, true); 

user pref (”mailnews.start_ > 
page. url”,  “https/79 
www .homepage.ro”); 

41 Wetscape User Preferences 
'/ Whis is a generated filet bo not edit. 

er_pref (“browser .bookaark_colunns. ine "ui 1 1:10000 2:2998 u:1999 3:1999"); 
BA 110,768,537*); 

2AWUIL 
_pref (“browser .bookaark. 4_vindov, 

'owser .download_ i_directoi orgi, INDOVSVADesktopi"); 
pia false); 

ere (maianeue start_page.enai rue); 
_pref (“nailnews.start_page. pet pt CA nm .chip.ro”); 

Freie i pagină 4 de re Prin e aces- 
te două linii din fişierul PREFS.JS 
puteți stabili ce pagină de web va fi 
deschisă de Messenger la lansare. 
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Windows 2000 

instalarea die 

la distanţă 
Una din facilitățile care fac mai uşoară viața administratoru- 
lui de rețea într-o rețea Windows 2000 este Remote Installation 
Services. Cum? Veţi afla în articolul de față. 

toare, care tocmai a achiziționat Win- 
dows 2000 Server şi Windows 2000 

Professional. După ce a instalat pe server 
sistemul de operare, începe bătaia de cap 
pentru administratorul de rețea, deoarece 
are de instalat pe toate calculatoarele Win- 
dows 2000 Professional. Şi dacă ar fi 
vorba de numai 3 - 4 sisteme ar fi bine, 

dar dacă este vorba de peste o sută... Să 
meargă să instaleze pe fiecare? Nu, deoa- 
rece acest lucru se poate face mai simplu, 
cu eforturi mult mai mici, prin interme- 
diul Remote Installation Services (RIS), 
o facilitate nouă, inclusă în Windows 2000. 
Aceasta, împreună cu altele noi, cum ar 
fi User Data Management, Software In- 
stallation and Maintenance şi User Set- 
tings Management, oferă posibilitatea de 
a controla şi a configura aplicaţiile care 
se instalează. In afară de aceasta, în cazul 
în care un sistem din rețea este înlocuit, 
utilizatorul poate apela la RIS pentru a-şi 
instala sistemul de operare şi aplicaţiile. 

Acest lucru se realizează prin inter- 
mediul unor imagini ale sistemului de 
operare. Imaginile pot fi create prin două 
metode, numite CD-based sau RIPrep. 
În cazul primei metode, imaginea, crea- 
tă automat la instalarea serverului RIS, 

va conţine numai sistemul de operare, 
iar aplicaţiile trebuie instalate separat. 
Avantajul acestei metode constă în faptul 
că imaginea poate fi folosită pe sisteme 
cu configurații diferite. In cazul celei de-a 
doua metode, imaginea se crează prin 
intermediul wizard-ului Remote Instal- 
lation Preparation pe un calculator sursă, 
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A o firmă cu multe calcula- configurat corect şi pe care au fost insta- 
late aplicaţiile dorite. In acest caz, ima- 
ginea va conţine bineînţeles şi aplicațiile, 
în afară de sistemul de operare. Dezavan- 
tajul acestei metode este faptul că siste- 
mele pe care va fi instalată imaginea 
trebuie să aibă acelaşi HAL (Hardware 
Abstraction Layer) ca şi calculatorul 
sursă. Acest lucru înseamnă că PC-urile 
client vor trebui să aibă o configurație 
hardware aproape identică. 

In continuare vă prezentăm paşii care 
trebuie urmați pentru o instalare de la 
distanță care să fie încheiată cu succes. 

Instalarea RIS 

Pentru a putea realiza instalări de la 
distanță, în primul rând pe server trebuie 
să fi fost instalate următoarele servicii: 

Updating registny 

Prin comanda 
risetup este con- 
figurat RIS, este 

| 

Copying diantz.exe... 

Remote Installation Services Setup Wizard 

Please wait while the following tasks complete: 

+” Creating the remate installation folder 

+ Capying files needed by the services 

> Copying Windows installa 

Updating Client Installation wizard screen files 

Creating unattended Setup answer file 

Creating remote installation services 

Creatinq Single-Instance-Stare Yoalume... 

Starting the required remote installation services 

E Current aperation A RR E VINCE PUSE TE PR SEZAE Tată PTEE a SENE PSI EITAeSD 2E CERE IE ZEI IA Sa | 

DNS, necesar pentru localizarea în re- 
țea a Active Directory, DHCP, pentru 

asignarea automată a adreselor IP pen- 
tru clienții din reţea şi Active Directory, 
pentru a localiza clienţii din rețea şi 
serverul RIS. In afară de acestea, pe 
server trebuie să existe o partiție for- 
matată NTFS şi pe care să fie aproxi- 
mativ 2 GB spațiu liber. 

Atenţie: RIS nu poate fi instalat pe 
partiția de boot sau pe partiția sistem. 
Cel mai bine este să folosiţi un harddisk 
separat pentru imaginile RIS. 

Odată aceste cerinţe îndeplinite, se 
poate trece la următorul pas, care constă 
în instalarea RIS, prin intermediul Add/ 
Remove Programs din Control Panel. 
După aceasta, prin intermediul comen- 
zii risetup puteţi porni wizard-ul RIS. 
In acest loc trebuie specificate anumite 
informaţii despre locul în care se vor 
instala imaginile, setări inițiale, calea 
către fişierele Windows 2000 Profes- 
sional. Este bine să nu activaţi în acest 
moment opţiunea Respond to client 
computers requesting service. După 
confirmarea cu OK se vor crea imaginile 
RIS şi va fi pornit serviciul. 

Inainte ca un server RIS să poată 
răspunde la cerințele clienților din reţea, 
acesta trebuie autorizat în Active Direc- 
tory. Pentru aceasta, porniţi DHCP din 
Administrative tools, dați clic cu tasta 
dreaptă a mouse-ului pe DHCP şi selec- 
taţi Manage authorized servers. In fe- 
reastra următoare dați clic pe Authorize, 
introduceți numele sau adresa IP a ser- 
verului RIS şi confirmaţi cu OK. Pentru 
ca cei care vor folosi serverul de RIS să 
poată crea obiecte computer, trebuie să 
aibă permisiunile necesare, lucru care 
se poate stabili în Active Directory. 

Configurarea RIS 

După ce aţi instalat şi pornit serviciul 
RIS, puteţi trece la următorul pas, şi 
anume configurarea numelui calcula- 
toarelor, preconfigurarea calculatoare- 

n files 

creată o imagine 
CD-based şi este 
lansat serviciul 
RIS. 



SERYERNT-Remote-Installation-Services Properties 

New Clients | images | Tools | Obiect | Security | 

4 Y%  Selecta computer naming format for new client computers, and 
set the lacatian in the directory service where client computer 
accounts will be created. 

Client computer naminag format 

Generate client computer names using: 

Last initial, First name d | : 

Example: John Smith's computer would be named: 

X=]] Puteţi specifica 
după ce algoritm 
vorfi generate nu- 
mele calculatoa- 
relor client. 

SJohni 2 

Client account location — 

Create the client computer account in the following directory service 
location: 

f Default directory service location 

C Same location as that of the user setting uplete client computer 

C The following directory service location: atare 
Erese.. 

OK | Cancel | Apply | 

lor client etc. 
Pentru a configura numele calcula- 

toarelor client, deschideţi Active Direc- 
tory Users and Computers, selectaţi 
numele serverului RIS cu tasta dreaptă 
a mouse-ului şi alegeți Properties. În 
fereastra afişată selectaţi Remote In- 
stall şi daţi clic pe Advanced Settings. 
In continuare puteţi selecta între dife- 
ritele formate de nume propuse sau pu- 
teți crea un format nou, printr-un clic 
pe Customize. Tot în această fereastră 
puteți stabili locul din Active Directory 
unde vor fi create noile obiecte com- 
puter. 

Preconfigurarea calculatoarelor sis- 
tem constă de fapt în configurarea obiec- 
telor computer din Active Directory. În 
cazul în care în fereastra Properties a 
serverului RIS, în registrul Remote 
Install, a fost selectată opţiunea Do 
not respond to unknown clients, pre- 
configurarea împiedică instalările de 
sistem neautorizate. Înainte de a trece 
la preconfigurare trebuie să cunoaş- 
teți GUID-ul (Globally Unique Iden- 
tifier) sistemelor client. Acesta este un 
număr unic pentru fiecare PC. 

In cazul în care sistemele sunt do- 
tate cu plăci de rețea conforme speci- 
ficațiilor PXE (explicate puţin mai jos), 
acest număr este livrat de producăto- 
rul PC-urilor. Pentru sistemele care vor 
fi pornite cu o dischetă de start RIS, 
GUID-ul este adresa MAC a plăcii de 
rețea, la care se adaugă 0-uri până se 
ajunge la lungimea de 32 de carac- 
tere pentru GUID, care trebuie să fie 
de forma: 

(ddddaddd-dddd-dddd-ddadd- 

dadddadaddddad) 
unde d este cifră hexazecimală. 

După ce aţi determinat GUID-ul sis- 
temelor client, pentru fiecare calcula- 
tor trebui parcurşi următorii paşi: 

1. Deschideţi Active Directory şi creaţi 
un nou obiect computer în OU-ul dorit şi 
în fereastra afişată stabiliți numele cal- 
culatorului, după care dați clic pe Next. 

2. Selectaţi opțiunea 7his is a ma- 
naged computer, introduceţi GUID-ul 
calculatorului client şi apăsaţi butonul 
Next. 

3. La Specify the remote instalation 
server to support this client selectaţi 
The following remote installation 
server, daţi clic pe Browse şi selectați 
serverul RIS dorit. După acesta daţi clic 
pe Next şi pe Finish. 

Create in: 

Windows 2000 

Instalarea imaginilor 
cu RIS 

Aşa cum am precizat anterior, există 
două tipuri de imagini ce pot fi folosite 
împreună cu RIS: CD-based şi RIPrep. 
In cazul primei dintre ele, este vorba 
de o imagine a lui Windows 2000 Pro- 
fessional cu setările implicite. La insta- 
larea RIS sunt create automat atât o 
imagine CD-based cât şi un fişier de 
răspunsuri, numit ristandard.sif. Un fi- 
şier de răspunsuri este un fişier text care 
conţine informaţiile pe care în mod nor- 
mal utilizatorul ar trebui să le ofere 
programului de setup. După crearea 
imaginii, fişierul cu răspunsuri poate fi 
modificat după necesităţi. De exemplu, 
fişierul poate fi configurat astfel încât 
calculatoarele client să fie setate pe o 
rezoluție de 800 x 600 pixeli sau să 
folosească anumite setări de dată şi oră. 

După ce ați modificat fişierul de răs- 
punsuri, acesta trebuie asociat cu o ima- 
gine CD-based. Pentru aceasta, în Ac- 
tive Directory Users and Computers 
dați clic cu tasta dreaptă pe numele 
serverului RIS şi selectaţi Properties. 
In fereastra afişată alegeţi registrul 
Images, apăsați pe Add şi în fereastra 
următoare selectaţi opțiunea Asso- 
ciate a new answer file to an existing 
image şi apăsați pe Next. Selectaţi ca- 
lea către fişierul de răspunsuri şi apă- 
sați butonul Finish. In cazul în care 
doriți să restricționaţi accesul la imagini 
(implicit acestea sunt disponibile pen- 
tru oricine) puteți face acest lucru se- 
lectând fişierul de răspunsuri cu tasta 
dreaptă, după care daţi un clic pe Pro- 
perties şi alegeți registrul Security. Aici 
alegeţi Everyone şi dați un clic pe Re- 
move. După aceasta, puteţi specifica 
explicit utilizatorii care vor avea dreptul 
să instaleze imaginile respective. 

chip.ro? 

If pou are creating a computer account for a managed computer, select the 
check box below, and then type the computer's complete GUID. The GUID 
may be found in the system BIOS or posted on the computer case. 

Computer's unique ID [GUID/UUID): 

[a 23456 78-abcd-cdef-4321-123456789abc) 
Specificarea 
GUID-ului este 

necesară în mo- 
mentul în care 

nu doriți ca ori- 
cine să poată in- 
stala imaginile 
create. 

[N Eee! 
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Windows 2000 

= Windows 2000 Remote Boot Disk Generator 

To create a remote boot disk for use with the 'windaws 2000 Remote 
Installation Service, insert a formatted floppy disk into either drive A or 
drive B. select the destination drive, and then click Create Disk. 

The remote boat disk can be used o 

click Adapter List. 

n Destination drive ——— 

f DiveA  C Drief 

Acum vă mai rămâne un singur lucru 
de făcut, şi anume instalarea imaginilor. 
Trebuie precizat însă un lucru: plăcile 
de reţea ale calculatoarelor client tre- 
buie să corespundă specificațiilor PXE 
(Preboot Execution Environment), prin 
care, la boot-are, placa de rețea (dotată 
cu un ROM cu informaţii de boot) cere 
server-ului DHCP o adresă de reţea şi 
descarcă un Network Bootstrap Pro- 
gram pentru a se configura. Administra- 
torul de reţea poate specifica în acest 
moment ce va face calculatorul client la 
boot-area bazată pe reţea. 

In cazul în care placa de reţea nu este 
conformă specificaţiilor PXE, se poate 
crea o dischetă care să simuleze proce- 
sul de pornire conform PXE. Din pă- 
cate, lista plăcilor de rețea care pot fi 
pornite prin această metodă este redusă, 
dar oricum cuprinde nume de marcă, 
cum ar fi 3Com, Intel sau SMC. Pentru 
a crea o astfel de dischetă, daţi clic pe 
Start-Run şi introduceţi comanda 
Wserver_de_RISlreminstad- 
minli386 rbfg.exe, unde 
server _de_RIS este numele ser- 
verului dumneavoastră RIS. Odată 

with computers that contain 
supported PCI-based network adapter. For a list of supported adapters, 

În cazul în care 
placa dereţea nu 
este conformă 
specificaţiilor 
PXE, mai aveți o 

şansă prin crea- 
rea unei dische- 
te de boot care 
simulează pro- 
cesul de pornire 
PXE. 

Create Disk | 

Close | 

discheta creată, puteți porni sistemele 
client pentru a începe instalarea ima- 
ginilor CD-based. 

In cazul în care sistemele client sunt 
identice şi doriţi să se instaleze auto- 

Client Installation Wizard 

Use the arrou keys to select 

rul sursă. Prin configurare se înţelege 
instalarea Windows 2000 Professio- 
nal, configurarea componentelor şi a 
setărilor, instalarea aplicaţiilor dorite 
şi testarea funcționării calculatorului 
sursă. Trebuie avut în vedere următorul 
lucru: în momentul instalării Windows 
2000 Professional şi a aplicaţiilor pe 
sistemul sursă, toate modificările sunt 

valabile numai pentru contul de ad- 
ministrator. Din această cauză, numai 
utilizatorii care se log-ează ca admi- 
nistratori vor avea acces la configura- 
ţia modificată. Ceilalți utilizatori vor 
accesa numai profilul Default User. 

Pentru a face accesibile modificările 
pentru toți utilizatorii, trebuie copiat 
profilul Administrator în profilul De- 
fault User pe calculatorul sursă. Pen- 
tru aceasta, dați un clic cu tasta dreaptă 
pe My Computer, selectaţi Properties 
şi selectaţi registrul User Profiles. După 
aceasta, selectaţi profilul Administrator 
local şi daţi un clic pe Copy To. În că- 
suța Copy profile to introduceţi calea 

0S Choices 

one of the folloving operating systens: 

Microsoft Windows 2888 Professional Standard CD Based Inage 

Windows 2008 Professional 

În cazul în care 
ați creat şi oima- 
gine cu RIPrep, 
clienții vor putea 
alege între aceas- 
ta şi o imagine 
CD-based. 

CRecounting Departnent) 

Description: Use this to install the operating systen only. 

CENTER) continue (ESC) go back (Fi) help (F3> restart computer 

mat aceleaşi aplicaţii pe toate siste- 
mele, trebuie să apelați la ce-a doua 
metodă, RIPrep. Pentru aceasta, în pri- 
mul rând trebuie configurat calculato- 

Client Installation Wizard Installation Information 

The folloving settings vill be applied to this conputer installation. 
Verify these settings before continuing. 

Computer account:  accti 

Global Unique ID: DHIS8FIKGKD9NLDIJDY AKGHKIDLDY4KIRKD 

Server supporting this computer: London 

To begin Setup, press ENTER 
Se E: 

„ 1£ vou are using the Renote Installation 
oot floppy. remove the floppy diskette fron the drive and 

press ENTER to continue. 

CENTER) continue 

În momentul în 
care PC-urile cli- 
ent sunt pornite 
este lansat auto- 

mat procesul de 
setup. 

|]zi Noiembrie - 2000 

către directorul Default User. 
De obicei, calea este C:Documents 

and Settings Default User. După aceas- 
ta, daţi clic pe Change şi din lista afi- 
şată selectaţi calculatorul sursă. In 
câmpul Names selectați Everyone, daţi 
clic pe Add şi confirmaţi cu OK. 

După aceasta, puteţi trece la crearea 

imaginilor RIPrep. Atenţie însă, înainte 
de a vă apuca de realizarea unei ima- 
gini, asiguraţi-vă că pe server mai există 
imaginea CD-based. In caz contrar, nu 
veţi putea crea imagini RIPrep. 

Pentru operaţiunea propriu-zisă, dați 
clic pe Start-Run şi introduceți coman- 
da Wserver_ de _ RISLreminst 
Nadminli386Nriprep.exe şi dați 
clic pe OK. 

Toate acestea fiind spuse, nu-mi 
rămâne decât să vă urez instalări uşoare 
şi, neapărat, de la distanţă. 

Dănilă Daniel 



DATEI 

Calculatoare) 
Imprimante 5 
Retele de calculatoa 7eNj | 
Software (Micr Sol IE ERE! 
NOVELL, CorelDraw, 
Servicii interne E 

4 

HEWLETT' 
PACKARD 

EPSON" | 

Str. Sf. Vineri nr. 25, bl. 105:C. BUCURESTI 
Tel./Fax: 01 322 90 80 / 320 10 11 / 410,09 78 / 410 05 69 

email: otticeOnetix. ro 

ie 
ata sg] 
BINUȘCAN 

i 5 | A 
m dd PP a 

Astra 2000p 600x1200 dpi  91€ 
Astra 2100u 600x1200 dpi  155€ 
Astra 2200u 600x1200 dpi  230€ 
Astra 4000 1200x2400 dpi  328€ 
Astra 2400 Pro  600x2400 dpi  389€ 
PowerLook Ill  1200x2400 dpi 1380€ 
PwrLook 1100  1200x2400 dpi 2111€ 
PwrLook 3000  3048x3048 dpi 6256€ 

Cluj-Napoca, Tel.: 064-196 950, Fax: 191 449 
București, Tel.:01-4119811, 4119605, Fax: 4105494 

Ofertă promoțională 

Numai în perioada Oct. - Dec. 2000 

reduceri de 30% pentru pachete 

3 CD-uri = 749 000 lei 

Fundamente 

Excel 
2000 
TIS 

Preţuri speciale în perioada oct-dec 2000 pentru cursurile 
multimedia interactive pe CD-ROM din suita Office 2000, 

pachete cu titluri distincte: 

1 Titlu CD = 349 000 lei 

2 Titluri CD = 499 000 lei (nu 698 000 ei) 

3 Titluri CD = 749 000 lei (nu 1047 000 ei) 

4 Titluri CD = 949 000 lei (nu 1 396 000 ei) 

6 Titluri CD = 1 399 000 lei (nu 2 0894 000 ei) 

Plata se face la primirea coletului prin poștă. 

N | www.isa.ro cursuri(Qisa.ro 
Tel: 01-336.90.56 01-335.60.99 

"ternet /P> 
-ommunication d Â 
„OTI)i 

rondul de noapte 

COMPUTER OPPORTUNITIES 

In the UK 

We are currently looking for 
Software Development Engineers 
to work in the UK. Applicants must 
have a University Degree in Computer 
Science or a related subject and have 
at least 2 years experience of developing 
programs in one of the following 
programming languages: C, C++, 
Visual Basic or Java 

A full remuneration package will be 
offered which would de between 
20,000 GBP and 35,000 GBP, 
medical, relocation expenses, pension 
and bonus depending on experience 

In the first instance please send a 
iul] CYV.1n. Enpglish.to: 

FERGIS - TIS SRL, Str. luliu Maniu nr. 35 
2200 - Brasov, Romania. Tel. 094-325519 

or e-mail to: pbrudascahotmail.com 

www.level.ro 
GO TO A PLACE LUHERE Du HALE 

MEU acc! EErUnc 



Cu stângu'n dreptu” 
Continuă cursa pentru absurd în lumea PC-urilor! Încercați şi puteți 
obține un abonament pe şase luni la CHIP. 

Syatem resources: 12% free 

User tesoueces: 18% hee 

Sp 
GDI resources: 22% free 
LL 

Ninety percent or more of your systerm lesouices ate in use, To lee up system resources, 
qut any programs that you are not uting !I pou do not. your computer may stop 

8) îi oil ai) ad od pico 104 a zei 
Nu ştie stânga ce face dreapta: 
acest Windows nu se înțelege cuel 
însuşi, sau resursele pot fi ocu- 

pate mai mult de 100%? 
Imagine primită de la Aurel Hongu. 

eră 

About W/M-AUDID 

„| windows Media Audio 

Version 4.02 for Audio Cornpression Manager 

Copyright [C] Microsoft Corporation, 1999 - 1933 

Campresses and decompresses audio data. 

Câţi ani sunt între 1999 şi 19992 
Ridicaţi mâna şi nu vă înghesuiți! ... 
Spuneți dumneavoastră, domnul cu 
monoclu din banca a treia. Da, ați 
datrăspunsul corect: trei şi un sfert! 
Imagine primită de la Bogdan 
Caraman. 

ZE, Editare Directory Mesaj Vizualizare Ajutor 

ina a apa u 
| ea JE 

2 9  Egtisigurcă vrei să "fără nume” 
L/ stergi acest directory (cu totul)? 

Limbă vostră io coamoră. Cu totul. 
Aruncăle. 
Aşa arată o localizare a lui K Mail. 
Să te mai miri că unii preferă limba 
engleză. 
Imagine primită de la Valentin Tutu. 
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Acest joc are ceva important de 
spus, de vreme ce a subliniat acest 
lucru, dar s-a intimidat şi a uitat ce 
vroia să zică. 
pagina primită de laCălin Androne. 

| Radio (5 ri, & 

STIRI "Prognoza din data: 
NETEG i 30/9/2000, ora 19 

mere - pentru perioada: 
SPORT '30/9/2000 - 31/9/2000 

PROGRAM -TV 

FILME LA TYR 

TEATRU LA TYR 
! |La noapte E 

Site-ul TVR ne poate oferi date 
meteo din 31 septembrie! Cine-i 
născut în ianuarie, hai sus, hai sus, 
hai sus! 
Imagine primită de la Cristian Varvaroi. 

Î PE PEOPLE Putina en 216 08 DOFAOI? 

Ca 
ejeejefeleJele je jeejelejeje je jeje je JeŢEȚEI ZIARE rase 

Concurs între om şi calculator: va 
reuşi primul să apese pe „OK” mai 
repede decât poate al doilea să 
afişeze mesaje de eroare? 
Imagine primită de la Saszet Szilard. 

îti i LI taltoing fanottone can be porlormeă în disk managemaaăă - Setent 4 
answer(s) 

T Viewing file directories 

T Miewing the contents ofatexifile 

 Capying and renaming files 

T Erasing files 

Ghici ciupercă ce-i: New Riders Pub- 
lishing ne testează cunoştinţele de 
calculatoare: alegeți cele 4 răspun- 
suri corecte din cele 4 răspunsuri 
posibile. Aşa teste să tot dai! 
miei primită de la Dan Popa. 

Microsoft Access encountered errors while converting the data. 

The contents of fields în 4145 record(s) were deleted, 
De po tepe to price aripa 

js e Aa 3, 

Păi, dacă tot le-ai şters din greşeală, 
ce să mai facem? Hai să „proceed”! 
Imagine primită de la loana Bejenaru. 

Error Not Connected 

Spuneţi „Login” de 100 de ori, şi 

apoi faceți trei mătănii, şi poate 
apare butonul „Login”. Dacă nu, 
apăsați „OK”. 

Imagine primită de la Mihai Tache. 

What kind of clubs are you interested in? 

We will use this information to suggest clubs that may interest you. 

Ceva nu e în regulă. Semnat, Neopla- 
net. Dar ce anume, nu ştie nici CIA, nici 

KGB, aşa că se îl vom chema pe agen- 
tul 007,25 pentru a afla acest lucru. 
Imagine primită de la Romeo Damian. 

Câştigătorul premiului de luna aceasta (un abonament pe şase luni la CHIP) 
este dl. Valentin Tutu. Aşteptăm imaginile dvs. (capturi de ecran, scanări, 
fotografii) pe adresa razvan_anghelidiQchip.ro (cu subj.: pentru PeCi) şi la 
OP 2 CP 4 Braşov 2200. Imaginile trebuie să fie originale şi ataşate în format 
compresat fără pierdere de date (nu JPEG, ci BMP, PCX sau TIFF, eventual 
compresate cu ZIP, ARJ, RAR etc.) Nu acceptăm trucaje decât în cazuri 
extreme! Comentariile sunt adăugate de redacție, dar puteți veni cu pro- 
puneri. Dacă doriți să ştiţi că mesajul a fost primit, activați opțiunea 
„Request read receipt” sau echivalenta din programul dvs. de e-mail. 



ISO 68 _] DA, doresc un ABONAMENT la revista CHIP cu CD, pe o perioadă de: 

6 |erejaleaa=ia)! 6 luni, la prețul de |_] 190.000 lei începând cu luna: 
12 luni, la preţul de |_] 380.000 lei | 

Reducere 20% faţă 
de prețul de copertă! 

Dacă am făcut un abonament pe 12 luni, doresc să  |_] Internet 
primesc GRATIS unul din următoarele CHIP Special: _] Drivere 

Nume, Prenume 

Str. Nr. BI. Sc. Ap. 

Loc. Cod Judet 

Telefon: E-mail: 

_] mandatul poştal nr. ............ 
| _] ordinul de plată nr. ............ 

__] Da, am mai fost abonat, cu codul .......... 

_] DA, doresc 

Revista Pret 

CHIP Special 49.000 

Drivere 
CHIP nr. 2-4, 6-12/1999 |15.000/buc. 

LEVEL, nr. 1-12/1999 [15.000/buc. 

Ss r. BI. Sc. Ap. tr. N 

Loc. C Judet 

Telefon: E-mail 

_ mandatul poştal nr. ............ 
_ ordinul de plată nr. ............ 

Decupaţi talonul din revistă, completați-l şi expediaţi-l 
împreună cu copia chitanţei sau a ordinului de plată 

pe adresa OP 2, CP 4, 2200 Braşov, pentru 
departamentul abonamente 

Taloanele care nu sunt însoțite de dovada plăţii 
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE! 

Plata se face cu mandat poştal pe adresa 
loana Bădescu, OP 2 CP 4, 2200 Braşov 

sau prin ordin de plată în contul Vogel 
Publishing nr. 264100060476 deschis la 

ABN AMRO BANK Braşov. 

Pentru bugetari, plata se face în contul nr. 
50691099507 deschis la Trezoreria Braşov 

IUIUUJ9)Uje'e |) Efe) Uiejle)i 

AN PIEIUIL „mie iată lei în data de ............ CU 

Y pa € 

— 

= [ ——— 
() La») 

e(SR) es 
Bucătţi Total 

COMANEAA 

Atenție! 
Înainte de a efectua plata 

vă rugăm să telefonați la redacţie 
pentru a vă asigura că mai există 

în stoc revistele solicitate. 
(068/415158, 418728) 

Nu expediem reviste ramburs! 

Taloanele care nu sunt însoțite de dovada plăţi 
NU VOR FI LUATE IN CONSIDERARE! 

e, 
(9) 
29) 

O) 
(D) 

2) 
O) 

3 
O) 
25) 
O) 
(O) 

Plata se face cu mandat poştal pe adresa 
oana Bădescu, OP 2 CP 4, 2200 Braşov 

sau prin ordin de plată în contul Vogel 
Publishing nr. 264100060476 deschis la 

ABN AMRO BANK Braşov. 

ANI BIEUL scai ae sita lei în data de ............ CU 

a U =4 S A _ DA, vărog să publicaţi acest anunţ în numărul următor al revistei CHIP 
] | | 

Abonaţii CHIP 
au dreptul la 

un anunţ gratuit 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

e an! Li | 
Plata se poate efectua prin mandat poştal pe adresa: EA: 

d-na Ioana Bădescu, OP 2 , CP 4, 2200 Braşov: e 
5.000 lei/rând - pers. fizice Ie DR 

ofer hardware 

ofer software 

cumpăr hardware 
Il. Sc. Ap. 

10.000 lei/rând - pers. juridice 
ATENȚIEI 

Nu se mai primesc solicitări de donații! 

Redacţia isi rezervă dreptul de Str. ALE = __| cumpăr software 
a respinge publicarea anunuțurilor Loc. Cod Jude cursuri 

de vânzare software în cazul în iri 
care există dubii asupra provenienţei Ir îi E 
legale a software-ului. [227 - Aaa DAME ie eee lei în data de............ cu mandatul poştal / ordinul de plată nr. ............... 

_] Sunt abonat şi beneficiez de un anunţ gratuit. 
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Chestionar [557] 
lată-ne la un nou chestionar ce se adresează dumneavoastră, cititorilor. An de an, rezultatele 

; acestui chestionar ne ajută să vă cunoaştem mai bine, să vedem care sunt dorinţele şi preferinţele 
: dumneavoastră, astfel încât să putem realiza o revistă care să fie cât mai aproape de ceea ce 
! aşteptaţi voi în ultimul rând, puteţi câştiga unul din cele 10 abonamente pe un an la revista 
noastră dacă trimiteţi chestionarul completat. 

SER tă PE pt. 

1. Cât de des citiţi revista? 9. Unde folosiți calculatorul? (mai multe opţiun)i 
_lregulat (10-12 revistepe an) 
_]des (7-9 reviste pe an) 
_locazional (4-6 reviste pe an) 
_jrar (sub 4 numere pe an) 

2. Câte persoane mai citesc revista dumneavoastră? 

3. Cum intrați în posesia revistei? 
_lsunt abonat 
_lo cumpăr de la chioşc 

4. Din ce surse vă informaţi despre calculatoare? 
(puteţi bifa mai multe opțiuni ) 

_reviste de specialitate 
_lcărţi de specialitate 
_lprospecte, broşuri 
_lprieteni, colegi 

_jtârguri, expoziţii 
_linternet 

5. Cum apreciaţi rubricile din CHIP? (notaţi fiecare 
rubrică de la 1=foarte slab la 6=foarte bine) 

_] Actualităţi-Focus 
_]Hardware 
_] Software 
_] Comunicaţii 
_linternet 
_JPractic 
_lPoşta redacţiei/PeCi 

6. Cum apreciați conţinutul CD-ului CHIP la categoriile 
următoare? (notaţi fiecare rubrică de la 1=foarte slab 
la 6=foarte bine) 

_] Programe complete 
_lPrograme demo 
_] Shareware/Freeware 
_]Linux 

_IBeOs 

7. La ce folosţi calculatorul? (mai multe opţiuni) 
_Jeditare text 
_jprogramare 
_Jbaze de date 

D_]comunicaţii/Internet 
_|contabilitate 
_grafică 

_ICAD/CAM 
_]multimedia 
_]jocuri 

8. Cum vă apreciaţi nivelul de cunoştinţe în IT&C? 
D_lexpert 
_]utilizator obişnuit 
_l începător 

D_lacasă 
_lla şcoală 
_]la locul de muncă 

10. Calculatorul dumneavoastră este: 

_l staționar (desktop) 
_l portabil (notebook) 

11. Care este dotarea calculatorului folosit? 

Procesor 
_l Pentium 
_lPentium | 
_] Pentium III 
_] Celeron 
_] AMD Athlon 
_) AMD Duron 
_) AMD K6-2/K6-3 

Sistem de operare 
_l Windows 95/98 
_lWindows ME 
_] Windows NT 
_] Windows 2000 
_] Linux 
_] Mac OS 
i ice 1 PRIN E RE ARII RR 

Memoria instalată 

_] sub 32 MB (inclusiv) 
_] 32-64 MB (inclusiv) 
_] peste 64 MB 

Capacitatea harddisk-ului 
_lsub 4 GB 
_]4,1-8 GB 
_]8,1-15 GB 
D_]peste 15,1 GB 

12. Ce fel de imprimantă folosiți? 
_]nici una 
_] cu jet de cerneală 
_]laser 
_] matriceală 

13. Sunteţi conectat într-o rețea? 
Dl da - 10 Mbps 
_lda - 100 Mbps 
_lnu 
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14. Cât timp navigaţi pe Internet într-o lună? 
_] deloc 
_] 1-10 ore 
_] 11-30 de ore 
_] peste 30 de ore 

15. Vizitaţi site-ul CHIP (www.chip.ro)? 
_] da 
_] nu, pentru că nu am acces la Internet 
ÎI pF Tep Bi n pun i ERROR RE ARI RI RR 

16. Ce doriți să cumpăraţi în 2001? (mai multe opţiuni) 
_] calculator complet 
_] notebook 
_] harddisk 
_] CD-ROM 
_l DVD-ROM 

_l placă de sunet 
_l imprimantă laser 
_] imprimantă inkjet 
_] scaner 
_] monitor de 15" 
_] monitor de 17” 
_] procesor 
_] memorie 
_] modem 
_] software 
_] echipamente de reţea (hub, switch) 

17. Care sunt criteriile de decizie la cumpărarea 
unui echipament nou? (notaţi de la 1=foarte 
important la 6=lipsit de importanţă) 

_] prețul 
_] garanţia 
_] service-ul 
_] marca 
_] testele din reviste 
_] recomandarea prietenilor 

_] altul 

18. Aţi urmărit emisiunea www.apropo.ro difuzată 
pe Pro TV? 

_] da 
_] nu 

19. Vârsta dumneavoastră 

_] sub 18 ani 
_] 19-26 de ani 

_] 27-40 de ani 
_] peste 40 de ani 

20. Unde locuiţi? 
_] Bucureşti 
_] mediul urban 
_] mediul rural 

21. Ocupaţia dumneavoastră 
Dl elev/student 
_l om de afaceri 
_] angajat la firmă privată 
_] angajat la firmă de stat 
_] şomer 

Str. Nr. Bl. Sc. Ap. 

Loc. Cod Judeţ 

Telefon: E-mail: 

22. Dacă lucraţi, în ce domeniu? 
administraţie de stat/locală 

_] bănci, finanţe 
_] cercetare 
_] comerț 
_] comunicații 
_] informatică 

_] inginerie/proiectare 
_] învățământ 
_] altul 

23. Care este venitul dumneavoastră lunar? 
nu am venit 

_] sub 1 milion de lei (inclusiv) 
_] 1-3 milioane de lei (inclusiv) 
_] 3-5 milioane de lei (inclusiv) 
_] peste 5 milioane de lei 

24. Cum vă petreceți timpul liber? (mai multe opţiuni) 
_] jocuri pe calculator 
_] lectură 
_] sport 

_] TV 
_] cinema 
_] altfel 

25. Ce alte reviste IT&C mai citiți? 
_] PC World 
_] PC Report 
_] PC Magazine 

26. Ce alte reviste mai citiți? 
_] Popcorn 
_] FHM 
_] Playboy 
_] Auto Motor şi Sport 
_] Capital 
_] Altele 

Vă mulţumim! 

Informațiile de mai sus nu vor fi folosite în scop 
comercial şi nu vor fi date publicității individual, ci 
doar sub formă de statistică. 

Vă rugăm să trimiteţi chestionarele completate la adresa: 
Vogel Publishing S.R.L. 
O.P. 2 C.P. 4 2200 Braşov 



Bursa CHIP 

Vând placă de bază 486+ CPU Intel 

Pentium 66 MHz 600.000 lei+ 

S3TRIO64V+ = 800.000 lei. Placă 
(4 SIMM, 5 ISA, 3 PCI). Cu Marian 
după 14:30, tel. 048/824093. 

Vând cablu MI Dl. Telefon 035/ 

415651, 094/899168. 

Vând placă video S3 Virge/DX PCI 

4M, CD-RW 8/2/24 şi HDD Seagate 
3, 2G tel. 040/532614, 093/381980. 

| vândCD-ROMCreative-CD 3630E, 
| imprimantă Canon BJC 2000+ 

driverele necesare, tel. 038/561183. 

Calculatoare AMD 450, $ 611, 

AMD500, $617, Intel P1I400, $625, 

Intel PlI466, $646, Intel PIII550, $821 

1 cu RAMG4, HDD4G, PVAM, CD- 

Inserenţi 

Firma Pagina 

Acer Computer GmbH 79 

Agis Computer 33 

Alpha Tech 117 

Alsys Data 119 

APCO Media 103 

AT Computers 103 

Atlas Computer 75 

Best Computers 57 

Brinel 107 

C&C Computers 123 

Canon East Europe 53 

Caro Group 107 

Compaq 

Romania 25, 101, C4 

Comrace Computers 7, C2 

Deck Computers 19, 123 

DTK Computer- 

handelsg. m. b. H. 31 

Elkotech Romania 49, 85 

Elsaco 119 

Eta2U 59 

ROM5Ox, SB, SVGA 15", TVAinclus. 

Tel. 01/3203001, 3238446, fax 01/ 
3233167, octavbQfx.ro. Trinitron, 

Călăraşi 253, bl.67, parter, Bucureşti. 

Vând placă de sunet profesională, 
Guillemot Home Studio Pro, 

extensie aurită, 120 USD, 

negociabil. Tel. 068/325484. 

OFER SOFTWARE 

X-DEV, devize pentru construcții. 
Demo gratuit la www.x-dev.ro, http:/ 

/x-dev.hypermart.net. Contact: 094/ 
257176, x-devQiname.com. 

Cumpăr hardware 486- 586- Pen- 

tium, harddisk-uri, plăci video, CD- 

ROM-uri (cantităţi mari). Preiau 

Firma Pagina 

Fergis 123 

“Flamingo 

Computers SA 89, C3 

General System 17 

Genesys Software 

România 13 

“Grup Transilvae 123 

Industrial CG 15 

"International 

Computer Group 23, 73, 83 

ISA 123 

KPN Qwest Romania 35, 37 

K-Tech Electronics 71 

Lasting Sistem 11,41 

Logic Computer 117 

Logimax 8 

“Maguay 44, 45 

“Matco 61 

“Microsoft Romania 9, 97 

MSI// Mystar 77 

“PC&A 65 

configurații în regim de consignaţție. 
Tel. 094/250037, fax: 041/642680. 

SERVICII 

Reâncărcăm cartuşe inkjet şi la- 

ser. Tel. 068/417227. 

SERVICE PC. Reparaţii 
imprimante şi capete matriciale: 

Epson DFX 8000, DFX 5000, DFX 

5000+, FX 1170, FX 1050; Star ZA 

250, NX 1001, NX 2430; BULL; 

Olivetti; Apex; Panasonic; Fujitsu; 

Hyundai; OKI 3410, etc. Tel.: 036/ 
474588, mobil: 094/798182, 094/ 

635824, e-mail: svarlanQelia.ro. 

Service hardware şi software la 

domiciliul/ sediul clientului la cer- 

ere sau pe bază de contract. Tel. 

092/294547, e-mail: zmgQk.ro. 

Firma Pagina 

Power Systems 117 

Pro Vision 21,51 

Radio Contact 115 

Rainbow Technologies 91 

Romania Data Systems 95 

Romsym Data 119 

Scop Computers 27, 81 

Senorg Romania 63 

Sistec 109 

Softwin 47 

Tornado Systems 3 

Verbatim 93 

Viami 109 

Videoton VTCD 126 

Vogel Publishing 113, 115 

Vogel Publishing 119, 123 

WizRom Software 87 

Worldphone România 113 

Xerox Romania 29 
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Bătatha 
generaţii 

Windows Me versus Windows 98 SE 

versus Windows 2000. Care este sistemul 

de operare cel mai rapid? 
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NAT pe 
înţelesul 
tuturor 

Network Address Trans- 

lation este una din me- 

todele de păstrare de 

spațiu de adrese Internet, 

pe care o puteți folosi în 
rețeaua dumneavoastră. 

Better Livinginthe Digital Wodd 

ter-e în test 

Dacă doriți un urmaş performant al unității 
de floppy disk aceasta este o ocazie să faceţi 
o alegere: luna viitoare vă vom prezenta un 

test comparativ de unități CD-RW. 
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irou este nepotrivită. 

Șos. București - Ploiești 135 
Tel: 303 31 00; Fax: 303 31 64 

www.omnilogic.ro 

lar motivul cel mai des invocat este c: 

ar fi contra-productivă. În realitate 

nimic mai fals! 

Cu noul Compaq Deskpro EN Slin 
Desktop cu procesor Intel” Pentium* || 
866 MHz poți stabili o relaţie extren 

de productivă încă din prima zi. Pentn 
că este un sistem compact, prieteno: 

și adaptabil, care nu-ţi va cre: 

niciodată vreo problemă. 

Deskpro EN Slim Desktop concentreaz: 

tehnologie de vârf într-un spațiu ci 
20% mai mic decât al oricărui alt PC 
hard-disc silențios Ultra ATA-100 di 
până la 20GB, unitate CD-ROM, 128 MI 

memorie RAM, adaptor Intel Fas 
Ethernet integrat și multe altele 

În concluzie, o legătură de durată 

inteligentă, va fi oricând acceptată di 
restul colegilor ca fiind firească. 
Să fie acesta singurul motiv pentru cart 

ești privit cu admiraţie...? 


